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È  Ç  Æ Å Ä Ã  Â  Á  À(. 
 ، الذي سأل التخفيف عىل أمته يف قراءة القرآن،حممد عىل سيدنا والصالة والسالم 

َيا جربيل إين بعثت إىل أمة أميني «:  قالخ أن النبي ت  بن كعبكام يف حديث أيب ُ ِِّّ ُ َِّ َّ ُْ ٍُ َِ ِ ِْ ُ ِ ِ
ْمنهم ال ُ ُ ْ َعجوز والشيخ الَكبري والغالم واجلارية والرجل الذي مل يقرأ كتابا قط قالِ َّ ُ ْ َْ ُّ َ ْ َ ُ ْ ًَ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ََ ِ ِْ َ َّ َ ُْ ِ ُ ُ ِ ُ َّ َ يا :ُ

ِحممد إن القرآن أنزل عىل سبعة َ ْ َ ْ ََّ َ َ َُ ِْ ْ ُُ َ ُ َّ ٍأحرف ِ ُ ْ َ«.  
 خ، الذين تلقوا القرآن الكريم من فم النبي وارض اللهم عن صحبه أمجعني

ُف السبعة، وعلموها للتابعني كام سمعوها، وقالواباألحر َّ َ  ْمُركُمْأَي (خإن رسول اهللا :َ
 وأقرؤوه، وألفوا نآا القررؤوالذين ق ، وعن العلامء الربانيني)ْمُتْمِّلُ عَامَؤوا كَرْقَ تْنَأ

ُيأخذه ٌبعةَّتُ مٌةَّنُن سآالقر( :الكتب، وفصلوا طرق الروايات، وقالوا ُ  .  )لاألو عن ِاآلخر ُ
، ما زال العلامء )السبعة يف القراءات(منذ أن ألف أبو بكر بن جماهد كتابه  ف؛ما بعدأ 

يكتبون يف القراءات، ومنهم من زاد عىل السبعة فجمع القـراءات الـثامن أو العـرش أو 
، ومن العلامء )الكامل يف القراءات اخلمسني(اخلمسني، كأيب القاسم بن جبارة يف كتابه 

أقل من ذلك، فكتب يف القراءات الست أو الثالث، أو أفرد كل قراءة عىل من كتب يف 
 )توفيـق إبـراهيم ضـمرة(حدة، ومنها هذه السلسلة املباركة فقد أحرض يل اإلبن البار 
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 خ ، بصفتي أقرب الناس إىل رسول اهللا) عن نافعورشة ياوريف الثمر اليانع (كتاب 
سلوب سهل ميرس، عن طريق ذكـر أصـول أقد مجع مادة هذا الكتاب ب ًسندا، فوجدته

ًرواية ورش التي ختالف رواية حفص، ثم ذكر الكلامت التي ختالف حفصا، كل سورة 
عىل حدة، بحيث يسهل عىل طالب العلم معرفة الفرق يف النطق بني هذه الرواية وبني 
ن رواية حفص املشهورة يف معظم العامل اإلسالمي، مع مالحظة أن طالب العلم البد أ

جيلس يف حلقات العلم ليتلقى القرآن الكريم مشافهة من فم العلامء املتقنني املـسندين 
 ، واإلسناد من خصائص هذه األمة، ورحم اهللا ابـن املبـارك خسنده بالنبي ليتصل 

، وقد تنافس علـامء الـسلف يف طلـب علـو اإلسـناد، )اإلسناد من الدين (:حيث قال
ًعباب البحار، ووصلوا الليل سريا بالنهار،كي يرتفعوا فقطعوا الفيايف والقفار وخمروا 

طلـب العلـو يف الـسند سـنة عمـن : ( ولذا قال اإلمام أمحد بن حنبل،درجة يف السند
 أن تلقيت القراءات السبع عىل شيخ القراء يف الشام حممـد َّ اهللا عيل، ومن فضل)سلف

 .  شيخ القراء يف مرص يف وقتهالذي هو برتبة العالمة حممد أمحد املتويل سليم احللواين،
هذا وأدعو طالب العلم لتالوة القرآن الكـريم برواياتـه، وفهـم معانيـه، والعمـل 

 . بأحكامه، والتخلق بأخالقه، وأن الينسوين واملسلمني من صالح دعواهتم
 . اإلسالم واملسلمنيذا الكتابسأل اهللا العظيم أن ينفع هبأ
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ª © ¨ § ¦  ( ) e d c » ¬(احلمـــد هللا رب العـــاملني 

f (َوالصالة والسالم عىل سيدنا حممد الذي نزل عليه القرآن الكـريم َ َ) j i h
kl  q p o n mr u t sv( فكــان حيــرص عــىل ســامعه 

 Ï Î Í Ì Ë Ê Ô Ó Ò ÑÐ( :وفهمه وترديده حتى نزل قولـه تعـاىل

Õ   (فقـال تعـاىل ؛ أمره اهللا بتبليغ ما أنزل عليه من اآليات البيناتوقد :)  K J

Q P O N M LR ( فنشهد أنه بلغ الرسالة،وأقرأ األمة عىل األحرف الـسبعة كـام َ َّ َ
  اللهم﴾﴿:فقال  يف تعلم القرآن وتعليمه،َبَغَّرَنزلت عليه، و

صل وسلم وبارك عليه وعىل آله الطيبني الطاهرين،وارض اللهم عن صحابته أمجعني، 
 ثم علموه كام سمعوه، واعتربوا أن صفة الـتالوة خالذين تلقوا القرآن من فم النبي 

، وسعيد بن "معجمه الكبري" الطرباين يف ى رواهتا،َّدَمَاهتا وَّدَشِ عن رب العاملني بةمتلقا
َإنام : ًقرئ رجال، فقرأ الرجلُ كان ي ت أن عبد اهللا بن مسعود،"سننه"منصور يف  َّ

ْالصدقات للفقراء وال َْ َِّ َ َ ُ َِ ُ ِمساكنيـَ ِ َ َيهـا رسـول ِنَأَرَْقما هكذا أ:  مرسلة، فقال ابن مسعود
ــا أبــا عبــد الــرمحن؟ فقــال:فقــال. خاهللا  s r q  (: كيــف أقراكهــا ي

t(ملد املتصل، ورحم اهللا علامء املسلمني مـن  اَْرصَ عىل الرجل قَّدَرَ ف.اَهَّدَمَ ف
وا أوقاهتم لتعلم القرآن وتعليمه وإبعاد اللحن عن ساحته،قال ُغَّرَاء املهرة الذين فَّرُالق

: قرأت عىل اليزيدي بمرص فلحنت يف سورة الزمـر يف حـرف فقـال: القاسم بن حمرز
 إىل دميـاط يف أربعـة أيـام  حتى تغتسل يف البحر وتعود إيل، فانحـدرتَكُئِرُْقواهللا ال أ

بنا هلم عىل حلفاغتسلت وعدت إىل الفسطاط فأقرأين، مجعنا اهللا يف زمرة العلامء العاملني 
 .         الرغم من التقصري يف أعاملنا
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أما بعد ، فإن أرشف العلوم عىل اإلطالق تعلم القرآن الكريم وتالوته عىل العلـامء 
ً ولقـد ألـف العلـامء قـديام يف ،تـصلة باحلـرضة النبويـةبالقراءات املتواترة امل املتقنني،

القراءات ووضعوا الضوابط والقواعد للقراءة الصحيحة،ويكفي أن ابن اجلزري رمحه 
ً ثامنية ومخسني كتابا من أمهـات "النرش يف القراءات العرش"اهللا تعاىل وقد مجع يف كتابه 

 قـد قـرأت القـرآن الكـريم الكتب التي ألفـت يف القـراءات،ومن فـضل اهللا عـيل أين
بالقراءات العرش  عىل ما جاء يف طيبة النرش عىل شـيخ قـراء اإلسـكندرية حممـد عبـد 

 ً، سنداخومد اهللا يف عمري حتى أصبحت أقرب القراء لرسول اهللا  الرمحن اخلليجي،
  :وهللا در الشاعر حيث قال

ــبن ــن ل ــان م ــارم ال قعب ــك املك   تل

 

ـــ ـــوَبْيِش ـــادا بعـــد أب ـــامء فع   الاٍا ب

 

توفيـق ( ولقد أحـرض يل االبـن البـار.نسأل اهللا أن يتقبل أعاملنا وأن حيسن خامتتنا
ورش عـن ة يـاورالثمـر اليـانع يف (كتـاب  بـني أهلـه،ٌمِحـَوالعلم ر) إبراهيم ضمرة

 مقارنة برواية حفص بن سليامن بأسلوب رواية ورشمجع الفرق بني قد ،فوجدته )نافع
صة من أراد قراءة كل رواية عىل حدة،وقـد جعـل سهل يستفيد منه طالب العلم وخا

الفرق بني الـشاطبية والطيبـة فيه ب عىل طريق الشاطبية ثم أتبعه بملحق بني ا الكتاهذ
هـذا وإين أدعـو  وهبذا األسلوب يأمن طالب العلم من اخللط بني الروايات وطرقها،
ل طلـب العلـوم طلبة العلم لتلقي القرآن الكريم عـىل علـامء القـراءات املـسندين قبـ

 :ًكنا إذا جالسنا األوزاعي فرأى فينا حدثا قال:  قال الوليد بن مسلمالرشعية األخرى،
وإن ، ) f e d c( اقـرأ : قـال، نعـم:يا غالم قرأت القرآن؟ فإن قـال

جعلنـا اهللا وإيـاكم مـن الـذين . اذهب تعلم القرآن قبل أن تطلب العلم: قال، ال:قال
 .ناء الليل وأطراف النهار عىل الوجه الذي يرضيه عناآ يتلون كتاب اهللا حق تالوته

 
 



 

 
ُاحلمد ْ َ ني، يـ هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف املرسـلني وخـاتم النبْ

 .سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني
تحقيقات الدقيقة، التي أوردها األستاذ الفاضل الشيخ وبعد؛ فقد اطلعت عىل ال

، يف سلسلة كتبه التي أفرد فيهـا القـراءات العـرش مـن طريـق )توفيق إبراهيم ضمرة(
الثمر اليانع يف رواية ورش (الشاطبية والدرة والتيسري وطرق الطيبة، ومنها هذا الكتاب 

ة يف اسـتخراج الفـرق بـني  قد حترى الدق-حفظه اهللا-، فوجدت أن املؤلف )عن نافع
رواية حفص بن سليامن وبني هذه الروايات، فجاءت بحمد اهللا مفـردات بعيـدة عـن 
اخللط، متصفة باإلتقان، والدقة والتحرير، مما يدل عىل سعة اطالعه، وطـول باعـه يف 
 .حتري الوجه الراجح، يف هذه القراءات والروايات، وحترير الطرق عىل الوجه الصحيح

 بإفراد الروايات هو منهج السلف، وقلام كانوا جيمعـون بـني القـراءات والقراءة
 ."النرش"والروايات املختلفة يف جملس واحد، كام أفاده ابن اجلزري يف كتابه 

                                          
 والسبب هـو عظـم مهمهـم، وكثـرة حرصـهم، ،مل يتعرض أحد من أئمة القراءة يف تواليفهم هلذا الباب )١(

 ال ،رأون عىل الشيخ كل ختمـة بروايـة وكانوا يق، واستيعاب رواياته،ومبالغتهم يف اإلكثار من هذا العلم
 فمن ذلـك ، املائة اخلامسة ومن بعدهم إىل، وهذا الذي كان عليه الصدر األول،جيمعون رواية إىل غريها
 ،وإنـام دعـاهم إىل ذلـك فتـور اهلمـم.  واستمر إىل زماننـا،لواحدةات يف اخلتمة ءاالوقت ظهر مجع القرا

 وأتقن معرفـة ،تءا أحد من الشيوخ يسمح به إال ملن أفرد القرا ومل يكن،وقصد رسعة الرتقي واالنفراد
ملـا  ،صهر الشاطبي عيل بن شجاع العبايس حتى إن ، وقرأ لكل قارئ ختمة عىل حدة،الطرق والروايات

 فكان إذا أراد قـراءة ، مل يقرأ عليه قراءة واحدة من السبعة إال يف ثالث ختامت،أراد القراءة عىل الشاطبي
هكذا و ، ثم جيمع البزي وقنبل يف ختمة، ثم ختمة برواية قنبل، برواية البزي ختمةًالًمثال يقرأ أوابن كثري 

 ومجعه مـع الـدوري ، ومل يبق عليه إال رواية أيب احلارث،ت السبع يف تسع عرشة ختمةءاحتى أكمل القرا
 .)سـورة األحقـاف(يـت إىل  فلـام انته،ين باجلمعر فأم، فأردت أن أقرأ برواية أيب احلارث:يف ختمة، قال

= 
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وهذه الكتب القيمة تسري يف هذا املنهج الذي اتبعه الـسلف الـصالح، وهـو أوىل 
َوأحق أن يتبع يف تعليم القراءات واألخذ هبا َُّ. 

نسأل اهللا تعاىل أن يوفق املؤلف إىل املزيد من الكتابة والتأليف يف القـراءات، وأن 
ْخريكم  مـن: (ينفع به اإلسالم واملسلمني ، وجيعله وإيانا ممن قال فيهم رسوله الكريم َ ْ ُْ ُ َ 

ُتعلم القرآن وعلمه َ ََ ْ ََّ ْ ََّ َ ُ َ.( 
 وعىل صحابته ني الطيبوصىل اهللا وسلم عىل سيدنا ونبينا حممد وعىل آله الطاهرين

 .أمجعني والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
 م١٩/٤/٢٠٠٧هـ املوافق ٢/٤/١٤٢٩حرر يف القاهرة املحروسة بتاريخ 

 
 

                                          
بعد أن يفرد السبعة يف إحـدى وعـرشين إال ًمل أعلم أحدا قرأ عىل التقي الصائغ اجلمع و ،تويف رمحه اهللا=

وقرأ شيخنا عبد الوهاب القروي اإلسكندري عـىل شـيخه الـشهاب أمحـد بـن . لعرشة كذلكا و،ختمة
                    .اإلعالن يف السبع أربعني ختمةكتاب حممد القويص بمضمن 

اهللا  الدين عبدأعظم ما بلغني يف ذلك قضية الشيخ مكني و للسبعة يف ختمة واحدة،أجاز بعضهم اجلمعو
ن الـشيخ مكـني إف ، مع الشيخ أيب إسحاق إبراهيم بن حممد وثيق اإلشبييل،سمربن منصور املعروف باألا

ًوجد شخصا واقفا وهـو ينظـر إىل أبـواب  ف،ً دخل يوما إىل اجلامع اجليويش باالسكندرية،الدين األسمر ً
 ومل ، ليـسلم عليـهتـه وأنه يعزم عىل الرواح إىل جه، فوقع يف نفس املكني األسمر أنه رجل صالح،اجلامع

، نعـم: أنت عبد اهللا بـن منـصور؟ قـال:  فلام سلم عليه قال له، وال رؤية،يكن ألحد منهام معرفة باآلخر
ت، فابتدأ عليه املكني األسـمر تلـك الليلـة اخلتمـة اءاألقرئك القر ، ما جئت من الغرب إال بسببك:قال

ً مجعـا القـرآن الكـريم فخـتم عليـه ،)من اجلنة والناس( وعند طلوع الفجر إذ به يقول ،ت السبعءابالقرا
 . ١٤٦ ص٢ ج"النرش" ، واحدةةت السبع يف ليلءابالقرا
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ِإن احلمد هللا نحمده ونستعي َ َ ُ َ َْ َ ْ ََ ُ ْ ْ َّ َنه، من هيده اهللاُ فال ِ ِ ِ ْ َ َْ ُ ِمضُ ُل له ومن يضلل فال هادي لـه، ُ َ ُ ْ َ َُ ْ َ َِّ َ َ ِ ْ َ

ُوأشهد أن ال إله إال اهللاُ وحده ال رشيك له وأن حممدا عبده ورسوله َ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َُ َ َّ َُ َ َُّ ً َ َُ َ ُ َّ َْ َ ََ ِ َ ِ َاللهم صل عىل .  ْ َ ِّ ََّ َُّ
َحممد وعىل آل حممد كام صليت ع َ َ ُ َ َ ُْ َ ََّ َ َّ ََّ ٍَ ِىل إبراهيم إنك محيد جميد، وبارك عىل حممد وعىل آل ٍِ َ َ ََ َ ُ َ َ ََ َ َ ٍْ َِّ َ َْ ِ ٌ ٌ َِّ َ ِ ِِ

ٌحممد كام باركت عىل إبراهيم إنك محيـد جميـد ٌ َِّ َ َ َ َ َ ُِ ٍَ ِ َِ َ َ َ َِّ ْ ََ ْ َ، )4 5 6 7 8 9 : ; < = 

  .]آل عمران[ )@ ? <
ــ فهــذا رشح م؛مــا بعــدأ ــة و لرسي ــق رشرواي ــدين مــن طري ــافع امل  مــن قــراءة ن
الكلامت التـي اختلـف يف قراءهتـا وفرش ، رشأصول رواية و: لشاطبية،حيتوي عىلا
 . وحفصرشو

وقد كتبت الكلامت القرآنية برسم املصحف إال يف ما أردت توضيحه فكتبتها حسب 
ًنطقها تسهيال عىل الدارسني ومل ألتزم برسم املصحف، وإذا كـان يف الكلمـة وجهـان 

 .ًلوجه الذي خيالف حفصا ولو مل يكن املقدمأحدمها مثل حفص كتبت الكلمة با
ً، ثم جعلت يف هناية الكتاب جـدوال  وقد ذكرت أرقام اآليات حسب العد الكويف
 .بينت فيه اخلالف بني العد الكويف والعد املدين

ًوقد ذكرت الدليل من الشاطبية أحيانا، وذكرت يف احلاشية بعـض الـرشوح التـي 
 . لتوضيحيمكن الرجوع إليها ملزيد من ا
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 مـن ًة أن يكون جمازا بروايـة حفـص بـن سـليامنياوواألصل فيمن يقرأ هذه الر  
ولذلك اقتـرصت يف هـذا ، ودرس مقدمة يف علم القراءاتطريقي الشاطبية والطيبة، 
 .ً حفصاورشالكتاب عىل ما خيالف فيه 

  وأشكر أصحاب الفـضيلة الـذين قـدموا للكتـاب، الـشيخ بكـري عبـد املجيـد 
 والـشيخ الـدكتور عـيل حممـد توفيـق بييش، والشيخ حممد عبد احلميـد عبـد اهللالطرا

 .لغراء رسالة اكتابه ال يف األداء من راجحة األوجه الُذتْخَأَو، النحاس
 .هذا وأتوجه بالشكر إىل كل من ساهم يف إخراج هذا الكتاب

ًا يف يومه إال إين رأيت أن ال يكتب إنسان كتاب: (وهللا در العامد األصبهاين حيث قال
لو غري هذا كان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، لو قدم هـذا لكـان : قال يف غده

أفضل، ولو ترك هذا لكان أمجل، وهذا من أعظم العرب ودليل عىل استيالء النقص عىل 
  .) مجلة البرش 

ًلذا أرجو من كل أخ ناصح وجد يف هذا الكتاب خطأ أو عبارة من األفضل تعدي َ َ َ ٍ ٍ لها ِ
ــايل ) ٠٠٩٦٢٧٩٦٩٠٨٤٤١( أن يبلغنــي ذلــك عــىل هــاتف   :أو عــىل العنــوان الت

Yahoo.com@Tawfiq_Damra  
 :وقد أجزت بمؤلفايت كل من يف عرصي، ملا قاله ابن اجلزري يف طيبة النرش

 .كذا أجزت كل من يف عرصيوقد أجزهتا لكل مقري              

  اإلسالم واملسلمنياأسأل اهللا أن ينفع هب
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 وكنيتـه ،صبهايناألهو نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم الليثي موالهم  :اسمه ونسبه-

 .) ه ٧٠(، ولد سنة أبو رويم
ً إذ اشـتغل بـإقراء النـاس زمنـا طـويال،وهو إمام قراء املدينـة النبويـة يف عـرصه ً، 

ّ وأم النـاس يف ،ًوأصبحت قراءته قراءة أهل املدينة يف عرصه وما بعده زمنا غـري قليـل
 فوجـد ة روى الليث بن سعد أنه قدم املدينة سنة عرش ومائ،املسجد النبوي ستني سنة

 .ًنافعا إمام الناس يف القراءة ال ينازع
ال ، و مع وجود أكـرب مـشاخيهة حدود سنة عرشين ومائلعله أقرأ يف« : قال الذهبي

 كام نقل أن الناس أمجعوا عليه بعـد شـيخه أيب ،» يف حياة مشاخيهَسَأَريب أن الرجل ر
 فيؤخذ من ذلك أنه تقدم أثناء حياة شيوخه ومنهم أبـو جعفـر ،) هـ ١٢٨ت (جعفر 

 قال ابن ،نافع باإلمامة بعده ثم انفرد ،شيخ القراء باملدينة يف وقته وأحد القراء العرشة
 .قرأ نافع أكثر من سبعني سنةأ: اجلزري

ُصفاته اخلل - ً متبعـا ،ً وكان رمحه اهللا من أحسن الناس قراءة عاملا بوجوه القراءات:يةِقُ
 صـاحب دعابـة ،ً أسود اللـون حالكـا صبــيح الوجـه،آلثار األئمة املاضني ببلده

ً زاهدا جوادا،وحسن خلق  يباسـط جلـساءه ،ًريـصا عـىل تالميـذه ح،ً متواضـعا،ً
كان نافع يسهل القرآن ملن قـرأ « : قال األعشى،وتالميذه ويميل إىل التيسري عليهم

  .» قراءتكد أري: أي إال أن يقول له، إال أن يسألهعلي
ُّ وقد روي أنه كان إذا تكلم يشم،وكان طيب الرائحة َ  : فسئل، من فيه رائحة املسكُ
 يف النـوم خ ولكني رأيـت النبـي ،ًما أمس طيبا« :رئ ؟ فقالأتتطيب كلام قعدت تق

َّ يفِوهو يقرأ يف َّشم من يفَ فمن ذلك الوقت أ،ِ  .» هذه الرائحةِ
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 ومـن أشـهر شـيوخه ،»قرأت عىل سبعني مـن التـابعني« : ورد عنه أنه قال:شيوخه -
 بـن  وعبد الـرمحن، وشيبة بن نصاح، أبو جعفر يزيد بن القعقاع:الذين قرأ عليهم
 . ويزيد بن رومان، ومسلم بن جندب،هرمز األعرج

  : أما تالميذه فكثريون ومن أشهرهم:تالميذه -
عيسى بن مينا و ،"املوطأ" وقد قرأ نافع عليه ، وهو من أقرانه، اإلمام مالك بن أنس

 وإسامعيل بن جعفر بن ،، وأبو عمرو بن العالء البرصي، وعثامن بن سعيد ورشقالون
َّ وسليامن بن مسلم بن مجـ،ى بن وردان احلذاءوردان، وعيس  وإسـحاق بـن حممـد ،ازَ

 ، والليث بن سعد، وعبد امللك بن قريب األصمعي، وحممد بن عمر الواقدي،املسيبي
 . وغريهم كثري

، وقـال )قراءة أهل املدينة سنة، قيل له قراءة نـافع، قـال نعـم( :قال مالك بن أنس
 ، قراءة أهل املدينـة: القراءة أحب إليك، قال أيأيبسألت (: د بن حنبلعبداهللا بن أمح

 . )قراءة عاصم:  قال، فإن مل يكنُتْلُق
اتقـوا اهللا وأصـلحوا ذات ( : فقـال، أوصنا:هؤ وملا حرضته الوفاة قال له أبنا:وفاته -

 .) ه١٦٩(تويف رمحه اهللا سنة ...) بينكم

                                          
  ص١لـذهبي جل، معرفـة القـراء ٣٣١ ص٢جبـن اجلـزري ال غاية النهاية ،٥٣السبعة البن جماهد ص  )١(

 شذرات الـذهب البـن ٣٣٦ ص ٧ سري أعالم النبالء للذهبي ج ،٣٦٨ ص ٥، وفيات األعيان ج ١٠٧
  .٥ ص ٨األعالم للزركيل ج ،٢٧٠ ص ١العامد ج 
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 شيخ ،القبطي املرصي ، امللقب بورشعثامن بن سعيد بن عبد اهللا، أبو سعيد  :اسمه -

بمرص، وكان يف أول )   ه١١٠( القراء املحققني وإمام أهل األداء املرتلني ،ولد سنة 
 فلذلك يقال له الرواس ثم اشتغل بالقرآن والعربية فمهر فيهام، قال أبو ،ًساّآَأمره ر

أ يسـمى مقرأ ا ملا تعمق يف النحو وأحكمه اختذ لنفسه مقرًإن ورش: يعقوب األزرق 
 ).  ه١٥٥( رحل إىل املدينة ليقرأ عىل نافع بن أيب نعيم يف سنة  ورش،

ىل إ قال ورش خرجت من مرص ألقرأ عىل نـافع فلـام وصـلت اىل املدينـة رصت -
مسجد نافع فإذا هو ال تطاق القراءة عليه من كثرهتم وإنام يقرئ ثالثني فجلست خلف 

 : كبـري اجلعفـريني فقلـت: فقـال يل؟ عند نـافع من أكرب الناس:احللقة وقلت إلنسان
 أنـا : فخرج شيخ فقلـت، وجئنا إىل منزله، أنا أجيء معك إىل منزله: قال؟بهيل فكيف 

ليه وأخربت أنك من أصدق الناس لـه وأنـا إمن مرص جئت ألقرأ عىل نافع فلم أصل 
ىل نافع وكان إ نعم وكرامة وأخذ طيلسانه ومىض معنا :ليه فقالإأريد أن تكون الوسيلة 

 هذا وسيلتي :لنافع كنيتان أبو رويم وأبو عبداهللا فبأهيام نودي أجاب فقال له اجلعفري
 ترى ما :ليك جاء من مرص ليس معه جتارة وال جاء حلج إنام جاء للقراءة خاصة فقالإ

 أيمكنـك أن : نـافع حتتال له فقـال يل:ألقى من أبناء املهاجرين واألنصار فقال صديقه
 ما فعل : فبت يف املسجد فلام أن كان الفجر جاء نافع فقال. نعم: قلت؟ املسجدتبيت يف
 وكنت مع ذلك حسن : قال. أنت أوىل بالقراءة: قال. ها أنا رمحك اهللا: فقلت؟الغريب

فقـرأت ثالثـني آيـة  خا به فاستفتحت فمأل صويت مسجد رسول اهللا ًالصوت مداد
 يا معلم أعزك اهللا نحـن :ب من احللقة فقالفسكت فقام إليه شا سكتافأشار بيده أن 

واقتـرص عـىل  اًمعك وهذا رجل غريب وإنام رحل للقراءة عليك وقد جعلت له عرش
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ا فقام فتى آخر فقـال كقـول صـاحبه فقـرأت ً نعم وكرامة فقرأت عرش:عرشين فقال
ام زلت قرأ فأقرأين مخسني آية فا :وقعدت حتى مل يبق له أحد ممن له قراءة فقال يل اًعرش

   .أقرأ عليه مخسني يف مخسني حتى قرأت عليه ختامت قبل أن أخرج من املدينة
 إىل السمن أقرب منـه ا هوًوكان أشقر أزرق العينني أبيض اللون قصري :لقبهصفته و-

ورش جيـد القـراءة حـسن  كـان: عن يونس بن عبـد األعـىل قـال و ،إىل النحافة
  . اإلعراب ال يمله سامعهالصوت، إذا قرأ هيمز ويمد ويشدد ويبني

 وكـان إذا ،اًا قصارًا لقبه بالورشان ، ألنه كان عىل قرصه يلبس ثيابً نافعَّإن:  قيل و 
وأيـن ! واقـرأ يـا ورشـان ! هات يا ورشـان : ( ، وكان نافع يقول مشى بدت رجاله

إن الورش يشء : طائر معروف وقيل : ورش ، والورشان : ثم خفف فقيل ) الورشان؟
  ولزمه ذلك حتى صار ال يعرف إال به ومل يكن أحب ، من اللبن لقب به لبياضهيصنع

انتهت إليه رئاسـة اإلقـراء بالـديار املـرصية يف ، ) أستـاذي سامين به : (إليه منه فيقول
 .زمانه ، فلم ينازعه فيها منازع مع براعته يف العربية ومعرفته يف التجويد

 وأبو الربيع سليامن ، وداود بن أيب طيبة، بن صالحعرض عليه القرآن  أمحد:تالميذه -
 وعبـد الـصمد بـن ، وعـامر بـن سـعيد أبـو االشـعث اجلـريش،بن داود املهريا

 ،عـىل ويونس بن عبد األ، وحممد بن عبد اهللا بن يزيد املكي،الرمحن بن القاسمعبد
 . وعمرو بن بشار،زرقوأبو يعقوب األ

عـن سـبع  القبيل مـن أرض الـصعيد بمـرصيف الوجه  )  ه١٩٧(تويف سنة  :وفاته-
        . وثامنني سنة

                                          
 ١، شـذرات الـذهب، ج١٥٢ ص١ ، معرفـة القـراء الـذهبي ج٥٠٢ ص١غاية النهاية، ابن اجلـزري ج)١(

 .٢٠٥ ص ٤الزركيل ج  ،األعالم ٣٤٩ص



 

 أصول رواية ورش  ١٧

 

 :البسملة
  :له بني السورتني املتتاليتني ثالثة أوجه

 .الوصل بال بسملة.٣السكت بال بسملة وهو املقدم .٢البسملة ب الفصل.١
  

ـــصاحة ـــسورتني فــ ـــني ال ٌووصـــلك ب َ َُ َ َ ْ َ َِ ْ َ ُّ َْ َ َ  
 

ُوصل واسُكتن كـ ْ َ ََ ْ ْ َـل جــالِ َياه حـــصالٌَّ َّ َ ُ َ  
 

 . البسملة آية من الفاحتةَّدُعَومل ي
ْوالكوف مـع مـك يعـد البـسملة َ َ ْ َ ََ ُ َ ْ َُّ َّ ِ  

 

ــه ــد ل ــيهم ع ــوامها أوىل عل ْس ْ ََ ََّ ُ َْ َِ َ ُُ ِ
  

 

:الـمـد والقرص 
 .) حركات ٦( شباعاإل متصلـال املدله يف  •

ـــف أو ياؤهـــا بعـــد كـــرسة ٍإذا أل َِ ْ َ َ ْ َ َ َْ ُ َ ٌَ َ ِ  
 

ٍّأو الواو عن ضم َ َْ ُ َ ْ ِ َ لقي اهلمز طوالَ َِّ ُ َْ ْ َ ِ 
  

 

 .) حركات ٦( شباعاإل املنفصلله يف املد  •

                                          
 ،٢٢النجوم الطوالـع للامرغنـي ص ،٣٧ ص، الوايف للقايض١٠١لشاطبي بيت رقم لحرز األماين  )١(

ٌبرشط أن تكون السورة األوىل قبل الثانية يف ترتيب املصحف والتالوة، سواء أكانتـا مـرتبتني كـآخر 
فـإن كانـت األوىل تـالوة بعـد البقرة وأول آل عمران، أم غري مرتبتني كآخر يوسف مع أول الفـتح، 

ومن  ،الثانية يف ترتيب املصحف كآخر الغاشية مع أول النازعات تعني اإلتيان بالبسملة جلميع القراء
 . وال بسملة بني األنفال وبراءة،املعلوم أنه ال سكت وال وصل بني سوريت الناس والفاحتة

 .٤٩ ص إبراهيملعبد الرزاق عيل ، عد آي القرآنمرشد اخلالن إىل معرفة )٢(
 .٣٩، النجوم ص٣٢٩ ص١، فتح الوصيد للسخاوي ج١٦٨لشاطبي بيت رقملحرز األماين  )٣(



 

 أصول رواية ورش  ١٨

﴿ ألف رشيثبت و-  ﴾نحو مفتوحة أو مضمومة، الواقعة قبل مهزة قطع : ﴿  

  ﴾ ]و ]١٦٣ :األنعام ﴿      ﴾  ]ويكون املد يف ألـف ، ]٢٥٨ :البقرة ﴿  ﴾ثابتـة  ال
 .قبل اهلمزة من باب املد املنفصل

﴿:  نحـو،الواقعة قبل مهزة قطع مكسورة األلف وحيذف    ﴾ ]١٨٨ :األعـراف[ ،
 .سائر احلروف كحفصوكذلك 

﴿وقد اتفق مجيع القراء عىل إثبات ألف   ﴾وقفا ً. 
 .)القرص والتوسط اإلشباع ( وقرأه ورش باألوجه الثالثة :مد البدل •
زال سبب مدها بتغري مهزها  يف الكلامت التي كذلكد البدل وز هذه األوجه ملجتو

 :بـ التسهيل أو اإلبدال أو احلذف مع نقل احلركة

 ﴿: ـ التسهيل :        أمثلة   ∴،   σ، σ﴾. 
 ﴿:  ـ اإلبـدال                           ،  ﴾. 

 . ﴾x w ،) (،  C ﴿: ـ النقــل                 
ٍومـــا بعـــد مهـــز ثابـــت أو مغـــري َّ ُ ْ ََ ْ ْ َ ََ ٍ ِ َ ٍ َ َ  
َووســــطه قــــوم كــــآمن هــــؤال ُ َ ْ ُ َ ََ ٌ ََّ َ َ

  

 

َفقرص وقد يروى لـورش مطـوال َّ َ َ ُ ََ َ َ َُ ْ ْ ِْ ْ ٌ  

َآهلـــــة آتـــــى لإليـــــامن مـــــثال ِّ ْ ًُ َِ ِ ِِ َ  
 

                                          
 يف  حممـد شـاعريويقدم القرص ثم التوسط ثم اإلشـباع، وقـال:٤٢ قال املارغني يف النجوم الطوالع ص)١(

رت يف الفـرش ، وقـد ذكـ)أربـع حركـات (واملختار عند املغاربـة هـو التوسـط : ٩٧املخترص املفيد ص
 .ًاخلالف يف مد البدل يف سورة البقرة ثم تركته فيام بعدها اعتامدا عىل فهم القارئ وحتى ال يطول الكتاب

 .٤٤، النجوم ص٣٣٠ ص١، فتح الوصيد للسخاوي ج١٧٢ ،١٧١لشاطبي بيت رقملحرز األماين  )٢(
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البدل وإشباعه ثالثة أصول، وكلمتان  يستثنى من توسط  :مستثنيات مد البدل
 :باتفاق، وكلمتان فيهام الوجهان، وإليك التفاصيل

 :أما األصول الثالثة فهي
  هفليس في) أي يف كلمة واحدة (إذا وقعت اهلمزة بعد حرف ساكن صحيح  متصل .١

 ).حركتان(إال القرص 

 .m ، L ، W ، i ، Û﴾ ﴿: نحو
ًأو معتال . ﴾ª ﴿ :ان ما قبل اهلمز غري ساكن نحووال يدخل يف االستثناء إن ك

 .﴾ ) (﴿ : أو غري متصل نحو.﴾: ﴿ :نحو
~﴿ :نحوا ً وقفً الفتح ألفال تنوينابدالبدل الناشئ من إ.٢  ، £،   ﴾ ألن إثبات ،

 . األلف يف  هذه األلفاظ عارض للوقف، فال يعتد به
،  ﴾} ،,  ، 2﴿: اء نحوالبدل الناشئ من إثبات مهزة الوصل حال االبتد.٣

 .وذلك لعروض البدل حال االبتداء، وسقوطه حال الوصل، فال يعتد به
 :أما الكلمتان املستثناة باتفاق فهام 
 . حيث ورد﴾A ﴿لفظ .١

                                          
 .٩٧املخترص املفيد ملحمد شاعري ص، ٤٤ النجوم الطوالع للامرغني ص)١(
ريـف قبـل اهلمـزة يف ىل مد البدل لالم التعإ هنا نتباه ينبغي اال:احلفناوي حممد فوزي بنقال الشيخ  )٢(

 رغم اهنا تظهـر متـصلة مـع مـا "هل وبل" يف معنى الكلمة املنفصلة مثل "ال" ألن  ﴾C ﴿ :نحو
 . وبذلك ختضع لرشط االنفصال ملد البدلً ولفظاًبعدها رسام
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ًكيف وقع مفردا أو مضافا إىل ضمري متصل، نحو ﴾q ﴿لفظ .٢ ً:﴿ ¹﴾. 
 :أما الكلمتان اللتان ورد فيهام االستثناء وعدمه فهام

١. ﴿ > فيقرأ لورش بإدغام التنوين يف الالم بعد نقل حركة اهلمزة  ]٥٠:النجم[﴾= 
، ًاليها وحذف اهلمزة، فاستثناؤها اعتدادا بحركة الالم املنقولة إليها من اهلمزة املحذوفة

ًفكأنه ال يوجد مهز يف الكلمة ظاهرا وال مقدرا، وهو املقدم ً، وعدم استثنائها جريا عىل ً
 .العتداد باحلركة املنقولةاألصل  بعدم ا

٢ .﴿ Æ﴾ ]فاستثناؤها اعتدادا باحلركة )البدل بعد حرف الالم(،]٥١،٩١ :يونس ً
 .، وعدم استثنائها عدم االعتداد باحلركة املنقولة، وكأنه ال يوجد مهزالعارضة

ٍسوى يـاء إرساءيـل أو بعـد سـاكن ِ َِ َْ ْ َ ْ ََ َ ِ َِ ِ  
ْوما بعد مهز لوصل إيـت وبعـ َ َ ْ َ ْ َ َِ ِ ْ ِ ْ ََ ْضهمَ ُ ُ  

ــاهر ــون ط ــن غلب ٌوعــاد األوىل واب ِ َ َ ُ ُ ْ َ ً َْ َْ ُ َ  
 

َصحيح كقـرآن ومـسئوال اسـأال ًَ ْ ْ َ ُْ َ َِ ُِ َ ٍ  
َيؤاخــــذكم آالن مــــستفهام تــــال َُ ًَ ِ ْ َ ُْ ُ ُ ِ َ ُ  
ــوال ــال وق ــاب ق ــع الب ــرص مجي َبق َ َّْ َ ََ َ َِ ِ َ ِ ِْ  

 

 املفتـوح اليـاء الـساكنانوالواو - أحد حريف اللنيمهز بعد إذا وقع : الليــند ـم •
 :، والتوسـط هـو املقـدم، نحـوحركاتأو  ست ورش أربع لمد يف كلمة، ي -ماقبلهام

﴿i،  Æ، Y،/  ﴾.  
ــني فــتح ومهــزة  ٍوإن تــسُكن اليــا ب َ َْ ْ َْ َ َ َ ٍَ ْ ََ ْْ ِ ِ  

ُبطول وقـرص وصـل ورش ووقفـه َ َ َ ْ َ َُ ْ َ ٍُ ْ ُْ ٍ ٍِ  
 

َبَكلمـــة أو واو فوجهـــان مجـــال ِّ ُ ِ ٍَ ْ َ ٌ َ َْ َ َ ِ ِ  
ْوعند سُكون الوقـف لل ِْ ِ ِ ِْ َ َُ َ َُكـل أعمـالْ ِ ْ ُ ِّ  

 

 :واستثني من توسط وإشباع اللني املهموز كلمتان مها
                                          

 .٩٧املخترص املفيد ملحمد شاعري ص، ٦١، الوايف للقايض ص١٧٥-١٧٣قم بيت ر حرز األماين )١(
 .٤٦النجوم الطوالع للامرغني ص، ٦٧، الوايف للقايض ص١٧٩،١٨٠بيت رقم  حرز األماين )٢(
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 .]٥٨:الكهف[﴾± ﴿ .١

 . ]٨: ويركتال[﴾< ﴿ .٢

 ]٢٧، ٢٢، ٢٠:عرافاأل[ ﴾° ﴿:، وذلك يف﴾Æ ﴿وأما تثنية ومجع لفظ

التوسط، والقرص : حرف اللني وجهان ففي، ]٢٦:عرافاأل[﴾K ﴿و ،]١٢١:طه[و
 :الثة، واملقروء به لورش يف هذين اللفظني أربعة أوجه هيويف مد البدل األوجه الث

 . قرص اللني مع ثالثة البدل.٣-١
 .لني مع توسط البدل، ويمتنع ما عدامهال وتوسط ا.٤

 :اجتامع سببني للمد •
 :قال السمنودي

ـــصل ـــام ات ـــدود الزم ف ـــوى امل   أق
ــــدا ــــا وج ــــد إذا م ــــببا م   وس

 

ـــدل ـــصال فب ـــذو انف   فعـــارض ف
ـــسببني ـــوى ال ـــإن أق ـــرداف  انف

  

 

ª  ،T، ¼ ﴿ :فحال الوقف عىل قوله تعاىل  جيتمع سببان للمد  ﴾ 
رض بعد حرف املد واهلمز قبله، فيعمل بأقوى السببني وهو العارض امها السكون الع

                                          
، وقد ذكرت يف الفرش اخلـالف يف مـد ٤٦، النجوم الطوالع للامرغني ص١١٦ اإلضاءة للضباع ص )١(

i، ﴿ ذكر كلمة رة ثم تركتاللني املهموز يف سورة البق   ﴾ ثم تركت ذكـر ) طه(إىل هناية سورة
 .ًفيام بعدها اعتامدا عىل فهم القارئ وحتى ال يطول الكتاب كل ذلك

 .١٢ صالسمنوديأللئ البيان يف جتويد القرآن إلبراهيم عيل  )٢(
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َللسكون، فإذا قرئ بقرص البدل جاز ثالثة العارض، وإذا قرئ بتوسط البدل جاز  َِ ُِ ُ
َأشبع البدل تعني اإلشباع يف العارضالتوسط واإلشباع يف العارض، وإذا  ِ ْ ُ. 

º ( :كام يف قوله تعاىل وإذا اجتمع مد بدل مع لني مهموز   ½  ¼ 

Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ Ç( ]فاألوجه اجلائزة أربعة]نساءال: 
 .إشباع البدل وإشباع اللني املهموز.٤. ثالثة البدل مع توسط اللني املهموز.٣-١
 وذلك بضم امليم وصلتها مهزة قطعإذا وقعت قبل  ميم اجلمعيصل  :صلة ميم اجلمع •

ت احركـ ٦بمقـدار ًمشبعا ً مدا فيها من باب املد املنفصل فتمدد ويكون املبواو مدية، 
﴿ :نحو قوله تعاىل                               ﴾ ]٦:البقرة[.  

ْومن قب ْ ََ ْل مهز القطع صلها لورشهمِ ْ ِْ ِ َِ َ ْ ِْ ِ ْ َ ِ َ َوأسَكنها الباقون بعد لتْكمال        ِ ُ َْ ُِ ْ َ َ ََ ُ َْ َ َ
 

  :هاء الكناية
  :وروى بصلة املواضع التالية ، بني متحركني متحركةل هاء الكناية إذا وقعتَوصُت

﴿ـ     ﴾  ]٣٦:الشعراء[ و] ١١١:األعراف[.  
                                          

 .٤٣، النجوم الطوالع للامرغني ص١١٥ اإلضاءة للضباع ص )١(
 كان آيـة كاملـة ًاء سو،ع املدين يف مقطع ملفوظ دون وقف اجتاماإلنتباه أنجيب :مد فوزي قال الشيخ حم)٢(

 فـان ،يف مقطـع واحـداآلية املـذكورة  كأن نقرأ ،و العكس أكثر وسوى تقدم البدل عن اللني أو أقل أو أ
 . يلغى حكم االجتامع "نصيبهم" وقفنا عىل

، وقـد ١١٤، اإلضـاءة للـضباع ص٤٢ للقـايض ص، الـوايف١١٢لشاطبي بيت رقم حرز األماين ل )٣(
ً يف سورة البقرة ثم تركته فيام بعـدها اعـتامدا عـىل فهـم صلة ميم اجلمعذكرت يف الفرش اخلالف يف 
 .القارئ وحتى ال يطول الكتاب
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﴿ـ      ﴾ ]٢٨:لالنم[.  
﴿ـ    ﴾  ]ك بكرس القاف  كذلرش ورواها و]٥٢:النور. 

ــصله ــه ون ــع نول ــؤده م ن ي ــكِّ ْوس ْ َ ْ َ ْ ْ ِّ ُ ْ َِ ُ ُِّ َ ََ  

ْوعنهم وعـن حفـص فألقـه ويتقـه َ َ ْ َ ْ َ ُ َِ َِّ ْ َ ٍَ ْ َ َْ ْ  
ْوقل بسُكون القاف والقـرص حفـصهم ْ ُُ ُ َ َ َْ َ ْ َ ْ ْ ُِ ِ ِ  

 

ــاعترب صــافيا حــال ــا ف ــه منه َونؤت ً ََ َ َ َِ ِ ِ ِْ ِ َ َُ ْْ  

َصـفوه قـوم بخلـف وأهنـالَمحى  َ َْ ْ ٌَ َ ْ ُ َ ٍَ ْ ُ ِ
 

َويأته لدى طـه باإلسـَكان يـــجتال َ َْ ُ ْ َ َِ ِْ ِ ِْ َ ْ  
 

﴿روى       ﴾ ]٦٣:الكهف[، ﴿     ﴾ ]بكرس اهلاء، ]١٠:الفتح. 
ْوها كرس أنـسانيه ضـم حلفـصهم َ َّ َ ِْ ِِ ْ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ َ  

 

َومعه عليه اهللاَ يف الفـتح وصـال ََّ َ ْ ُ ْ َِ ْ ْ َِ ِ َ َ
  

 

﴿ روى     ﴾ ]عىل القاعدة) بدون صلة( اهلاء بقرص ]٦٩:الفرقان. 
ْوما قبله التـسكني البـن كثـريهم ْ َِ ِ ِ ِ َِ ِ ُ ُ ْ َُ َّ َ َ  

 

َوفيه مهانا معه حفص أخو وال ِ ُ َ ٌ َ ُ ْ َ َْ ًَ ُ ِ ِ
  

 

﴿:  وهوٌ واحدٌش لفظرُوقد استثني لو  ﴾  ]دون صلة ، فرواها كحفص]٧:الزمر . 

 ز املفرد اهلم
ًملا كانت اهلمزة حرفا بعيد املخرج شديدا جمهورا مصمتا ً ً إىل ختفيـف   مـال العـرب،ً

 وباحلـذف  باإلبدال وبالنقلورش اهلمزة إما باإلبدال أو التسهيل أو باحلذف، وقرأ
                                          

 .٨٠املزهر ص ،٣١٨ ص١ فتح الوصيد  ج،١٦٢-١٦٠شاطبي بيت رقم للحرز األماين  )١(
 .٣٣،النجوم الطوالع ص٢٥٦ الوايف ص ،٢٧٩، رساج القارئ  ص٨٤٤حرز األماين بيت رقم  )٢(
 .٥٥، الوايف للقايض ص٤٥بن القاصح صال، رساج القارئ ١٥٩حرز األماين  بيت رقم  )٣(
نـام إ ألن اهلمز ال ينقـل بدل النقل لكان أفضلباحلذف قلنا و ل:احلفناوي حممد فوزي بن قال الشيخ )٤(

 كام رشح " ونقلوه للسكون رفضا ......":ذا معنى قوله يف الدرر والذي ينقل هو حركتها وهحيذف
 .و بدون نقل احلركة فال يبقى اثرهاأ) أي بنقل حركتها(ثر اهلمزة أواحلذف قد يكون ببقاء ، املرغيني
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َ كام مه،ظ معينةالفأوبالتسهيل يف  اهلمز املفرد هو الـذي مل و .ً ألفاظا ال هيمزها حفصَزَ
 : مثله ، وينقسم إىل نوعني يالصق

 .وما تنقل حركته . ٢. ما يبدل.١

  :ًأوال اإلبدال
 ﴾¥﴿ فاإلبدال يف ، من جنس حركة ما قبلهاٍ اهلمزة حرف مدَبَلْقُ أن ت:واإلبدال

﴿بالنطق بألف بعد السني بدل اهلمزة املفتوحة ﴾. 
  .ومتحرك ساكن: ينقسم إىل نوعني : بدل امل واهلمز

أبدل ورش اهلمز املفرد الساكن حرف مد من جنس حركـة  :ملفرد الساكن اهلمز ا •
 . للكلمةًأن  يكون فاء ا برشطً ووقفًما قبله وصال

﴿ :نحو    ﴾،﴿   ﴾، يف نحـوًويبدهلا وصـال  :﴿         ﴾ ،﴿    
    ﴾ ،﴿     ﴾ويقرأها ابتداء كحفص ،ً.   

 ، '، h  ،& ﴿:  سبع كلامت لورش األلفاظ املشتقة من اإليواء وهيويستثنى
1  ،M ،Y ، £ ﴾. 
 ،k ﴿ :نحـو مـةلكلل ً كانت فاء إذا،ًاملفتوحة بعد ضم واوامزة اهل ورشبدل أ •

8،q ﴾ ،ًفإن مل تكن فاء للكلمة مل جيز إبداهلا، نحو: ﴿ Î﴾. 
  :ًعينا للكلمة وهي وقعت فيها  يف ألفاظً ياء الساكنة اهلمزة ورشبدل أ•
﴿ Ê ، )﴾  ،حيث ورد﴿ Ç﴾  ،٤٥:احلج[  ﴾ °﴿حيث ورد[. 
 . ]٩٦ :األنبياء[ و]  ٩٤: الكهف[  ﴾º « ﴿:  يفًأبدل اهلمزة الساكنة ألفا •
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 ﴾Ö﴿  : يفً، فيبدهلا ألفاحرف مد من جنس حركة ما قبله  املتحركمزاهلبدل  كام أ•
] ٢٠:البلد[  ﴾ É ﴿ :ً وواوا يفحيث ورد، ﴾ l﴿، ]١:املعارج[ ﴾¥﴿ ،]١٤:سبأ[
﴿:ًياء يف و،  ]٨:اهلمزة[و   ﴾ ]٣٧:التوبه[ ﴾" ﴿ حيث ورد، ﴾´ ﴿ ،]١٩ :مريم[ 

 . وأدغمها يف الياء

  : احلذف:ًثانيا
 . هو إزالة اهلمز بحيث ال يبقى هلا أثر

  : بحذف اهلمزة يف األلفاظ التاليةورش أرق
﴿ـ     ﴾  ]١٧: احلج [ ، ]٦٢ :البقرة[ . 

﴿ـ أما      ﴾  ]فرواها بحذف اهلمزة وضم الباء ]٦٩ :املائدة  . 
﴿ـ  ﴾ ]رواها بكرس الباء وحذف اهلمزة]١٦٥:عرافاأل  .  
﴿ـ    ﴾  ]رواها بحذف اهلمزة وضم اهلاء  ]٣٠ :التوبة.  
﴿ـ    ﴾  ]رواه بالتنوين بعد الكاف ]٩٨ :الكهف .  
﴿ـ     ﴾  ]رواه بتنوين الكاف وال مهزة بعدها ]١٩٠ :االعراف .  

﴿ـ    ﴾  ]رواه بالم مفتوحة بعدها ياء ساكنة وفتح التاء ]١٣:ص[ و] ١٧٦:الـشعراء 
 هذا الرسم َلِمَتَْحِي هذان املوضعان يف املصاحف بال ألف، لَمِسُ وقد ر،يف آخره

 فكتبـا يف ]١٤:ق[و ] ٧٨ :احلجـر[ ان ومهـا يف  أما املوضـعان اآلخـر،القراءتني فيه
                                          

 .٦٤، النجوم الطوالع للامرغني ص١١٥ اإلضاءة للضباع ص )١(
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﴿املصاحف     ﴾، قد اتفق القراء العرشة عىل قراءهتام بسكون الالم بعدها ف
 . مهزة قطع مفتوحة مع خفض التاء
ٌكــام فــي نــد واأليَكة الالم ساكن ْ َِ ِ ٍ َِ ُ ََّ ََ  

 

َمع اهلمز واخفضه ويف صاد غـــيطال َ ْْ َ َ َ ُ َ ََ ِ ْ ِ ْ ِ ْ ََ  

 

  : اهلمز:ًثالثا
  : وهي، باهلمز يف ألفاظ غري مهموزة يف رواية حفصورش أرق
١-  ﴿    ﴾سواء كان مفردا أو جمموعا أو كان مصدرا نحو ً ً ً: ﴿     ﴾ واملد ،

  .فيه من باب املد املتصل
٢- ﴿   ﴾حيث ورد فرواها هبمزة مفتوحة منونة بعد الزاي املضمومة . 

ْالصابئني اهلمز والصابئون خـذَويف  َ ُْ ُ َ َِ َِّ َ َّْ َ ِ  
 

ــصال ــسواكن فـ ــؤا يف ال ــزؤا وكف َوه ُِّ َ َ َُ ً ْ ًِ ِ َّ ْ ُ)٢(  

 

٣- ﴿   ﴾ ]املضمومة  رواها هبمزة مفتوحة منونة بعد الفاء]٤:االخالص . 
٤- ﴿    ﴾ ]املد املتصلمع،بزيادة مهزة مكسورة ]٩٨ :البقرة . 
ـــاء ميَك  ِودع ي َ َ ْ َ ـــاَ ـــهِئي ُل واهلمـــز قبل ْ ََ ََ َْ ْ َ  

 

َعــىل حــجة واليـاء حيـذف أمجـال ََ ْ ُ ََ ُ ْ ُ َ َ َّ ُْ ٍ
  

 

٥- ﴿  ﴾  ]يقرؤه هبمزة مفتوحة بني الواوين وتسكني الواو الثانية ]١٣٢:البقرة 
وختفيف الصاد، وقد كتب هذا اللفظ بألف بني الواوين يف املصحف املدين، ليوافق 

 .هذه القراءة

                                          
 .٢٧٢يض ص  الوايف للقا،٩٢٨لشاطبي بيت رقم لحرز األماين  )١(
 .١٦ ص٢ للسخاوي ج،وهي من تفردات حفص، فتح الوصيد٤٦٠حرز األماين بيت رقم  )٢(
 .١٩٨املزهر ص ،٢٧ ص٢سخاوي جل، فتح الوصيد ل٤٧٣شاطبي بيت رقم لحرز األماين ل )٣(
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 ٦- ﴿     ﴾ وحتـرك حـسب - مـع املـد املتـصل - هبمزة بعد األلف حيث ورد 
 .موقعها من اإلعراب

ِ َقــــل زكريــــا دون مهــــز مجيعــــهو ِ ِ َ َِ ِْ َ ََ ُُ َّ ْ  

 

ٌصــحاب َ َورفــع غــري شــعبة االوال ِ َُّ َ ْ ٌ ََ ُْ ُ ْ ََ
  

 

٧- ﴿      ﴾  ]املـد روها هبمزة مفتوحة بعد الياء املدية الساكنة، مع ،  ]٧ ،٦ :ةنالبي
  .املتصل

 : النقل:ًرابعا
 . حذف اهلمزة من اللفظثم وهو حتريك احلرف الساكن بحركة اهلمزة التي بعده 

 حركة اهلمزة إىل احلرف الـساكن قبلهـا، عـىل أن يكـون املنقـول نقلرش بول أريق 
] \،C ﴿ :نحوًمنفصال .٣ًصحيحا، .٢ًساكنا، .١:إليه  ،´  ³ ،"  ! ﴾.  

p q ﴿ :ويف قوله تعاىل  r﴾ ]النقل وعدمه وهو املقدم: وجهان، ]احلاقة.  
ُويتعني حال القراءة بعـدم النقـل الـسكت عـىل هـاء َّ َ ُ ََ: ﴿  ÇÉ  È Ê﴾ ، ويتعـني

 .اإلدغام حال القراءة بالنقل
                                          

 .١٩٢، الوايف للقايض ص١٧٨بن القاصح صال، رساج القارئ ٥٥٣حرز األماين بيت رقم  )١(
، أو حرف مد ﴾³ ² ﴿ :ً، كأن يكون ما قبل اهلمز متحركا نحولرشوط فال نقلفإن فقد أحد ا)٢(

﴿: إال يف، ﴾M ﴿ :نحـو ً، أو يكون الساكن متـصال﴾V W ﴿ :نحو  ﴾ ]٣٤: القـصص[  
 بحكم املنفصل ولو ﴾C ﴿:يف التعريف"أل "والحظ أن ، دون مهزة بعده بالفتحدال منونةفيقرأه ب

ًيف الفرش يف سورة البقرة ثم تركته فيام بعدها اعتامدا عىل فهم القارئ  وقد ذكرت النقل ًاتصل رسام،
 .وحتى ال يطول الكتاب

 .٦٨، النجوم الطوالع للامرغني ص١١٨ اإلضاءة للضباع ص )٣(



 

﴿،﴾5 ﴿:وحال االبتداء بنحو    ﴾إثبات مهزة الوصل .١:جيوز فيها وجهان
﴿ًاعتدادا باألصل، وهو املقدم   ﴾،﴿   ﴾ .االبتداء باحلرف املتحرك بحركة .٢

﴿ًاهلمزة اعتدادا بالعارض  ﴾،﴿  ﴾. 
﴿ :وإن كان يف اللفظ املبدوء به مد بدل نحو   ﴾،  فإن بدأ القارئ بإثبات مهزة

القرص والتوسط واإلشباع، وإن بـدأ بـالالم : الوصل، جاز له يف البدل األوجه الثالثة
 .ه قرص البدلتعني ل
﴿ ـ ٢   ﴾  ]ويف  ،مزة اهل وحذف الالم ة اهلمزة إىلفتحنقل  فيقرأه ب]٥١،٩١ :يونس

 :مهزة الوصل وجهان
 :ً ألفا وفيها وجهاناإبداهل.أ

 .ً حركات وهو املقدم وذلك اعتدادا باألصل وهو سكون الالم٦مدها . ١
﴿ ًقرصها حركتني اعتدادا بالفتحة.٢  ﴾. 
﴿ التسهيل .ب σ ﴾. 

                                          
ًإذا وقع حرف مد قبل الم التعريف املنقول إليها حركة اهلمـزة، فإنـه يبقـى حمـذوفا لفظـا .أ:تنبيهات)١( ً

﴿ :نحو      ﴾فتقرأ : ﴿   ﴾ ،١١٨اإلضاءة للضباع ص  ،وال يعتد بالعارض. 
تقاء الساكنني، فإنه لقبل الم التعريف املنقول إليها حركة اهلمزة، ساكن صحيح حترك ال إذا وقع. ب
 ﴿:ً متحركا نحويبقى    ﴾، فتقرأ:﴿    ﴾،وال يعتد بالعارض . 
﴿:مز إىل ميم اجلمع ألهنا توصل بواو، نحوال تنقل حركة اهل. ج       ﴾ وألن الفتحة ممكن أن 

 .توهم أهنا ضمري تثنية
 أن يـستثنى مـن مـد  أو، ثالثة البـدل اهلمز املحذوفيف األلف قبل  أنباب مد البدلتقدم يف  :تنبيه )٢(

 ويتعني لبدل، ومثلها مع التسهيل، فيكون حال اإلبدال مع اإلشباع ثالثة ا، فقطبالقرص البدل فيقرأ
= 

 أصول رواية ورش  ٢٨
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﴿ ـ ٣      ﴾  ]مزة اهل وحذف  قرأه بنقل ضمة اهلمزة إىل الالم قبلها]٥٠ :النجم 
﴿   √! ﴾بإدغام التنوين يف الالم املضمومة وهبمزة ساكنة بعدها حال الوصل . 

﴿وإذا وقف عىل لفظ   ﴾يف االبتداء بـني وجهرشن لوإ ف  ﴿√! ﴾هي :       
√﴿  أـ    ﴾بإثبات مهزة الوصل وضم الالم . 

√﴿ب ـ  ﴾بالم مضمومة .   

  : التسهيل:ًخامسا
 وبني حرف املد املجانس ، متوسطة بني اهلمزة املحققةٍمزة بحالاهل هو نطق :والتسهيل
 . حلركتها

﴿ بتسهيل اهلمزة يف لفظ رش وأرق   † ﴾األلـف بعـد   حـذف حيث ورد، مـع
  .، وهو الوجه املقدمكام جيوز له فيه اإلبدالاهلاء، 
﴿ ورش أرق     ﴾ وتـسهيل يـاء ال حـذف ب]٤:الطالق[ و]٢:جادلةامل[ و]٤:حزاباأل[ يف

 ً. وصالاهلمزة، وجيوز يف األلف قبل اهلمزة املسهلة املد والقرص
 .ملدبالروم مع اتسهيل اهلمزة .١:ثالثة أوجه الوقف جيوز حالو
 . ًإبدال اهلمزة ياء مع املد الالزم.٣ .بالروم مع القرصتسهيل اهلمزة .٢

                                          
فنـا عليهـا ففيهـا وإذا وق، ً فيصبح جمموع األوجه سبعة وصالقرص البدل حال اإلبدال مع القرص،=

  .صبح جمموع األوجه تسعةيثالثة العارض، ف
تقدم يف باب مد البدل أن يف األلف قبل اهلمز املحذوف ثالثـة البـدل، أو أن يـستثنى مـن مـد  :تنبيه)١(

 .ل فيقرأ بالقرص فقط، فيصبح جمموع األوجه أربعة حال االبتداءالبد
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 اهلمزتان من كلمة 
 رش بتسهيل اهلمزة الثانية، فروى و، مهزتا قطع متحركتان يف كلمة واحدةإذا التقت

σ﴿: ل اهلمزة املفتوحة بجعلها بني اهلمزة واأللف نحوَهَسُتَف ﴾ واملـضمومة بـني ،
﴿ :اهلمزة والـواو نحـو    4 ﴾واملكـسورة بـني اهلمـزة و اليـاء نحـو ،:﴿   ﴾، 

﴿  ﴾ ،وله يف املفتوحتني وجه آخر هو إبدال اهلمزة الثانية ألفا، وهو الوجه املقدم ،ً
ًومتد مدا مشبعا إن كان بعدها ساكن نحو ً :﴿       ﴾]وتقـرص إن كـان ]٦: بقرةال ،

﴿ :بعدها متحرك يف   ﴾ ]١٦:لكامل[ ،﴿  ﴾ ]٧٢:هود[.  
﴿:  لفظ،ويلحق باهلمزتني املفتوحتني من كلمة  υ  ﴾سواء كان جمردا أم ، حيث ورد ً ً

  . الراء بني اهلمزتنيْتَلَصَف نإو، فيجوز فيه الوجهان، اتصل به ضمري
﴿ :ويتعني تسهيل الثانية ويمتنع اإلبدال حال الوقف عـىل نحـو υ  ﴾، ﴿σ ﴾ ،

 . حروف ساكنة متواليةةألن اإلبدال يؤدي إىل اجتامع ثالث
 :ويتعني تسهيل الثانية ويمتنع اإلبدال يف

﴿ ـ ١  σ ﴾ ]٤٩: ، الشعراء٧١: ، طه١٢٣:األعراف[ .  
﴿ ـ ٢    σ ﴾  ]٥٨ :الزخرف[ . 

                                          
 .١٩٦ً املقدم أداء البن يالوشة ص )١(
﴿ وأجاز بعض العلامء الوقف عىل)٢(   ﴾ ّالرسالة الغـراء ، انظر باإلبدال برشط توسيط مد الياء فيها

 .٤٥صالنحاس لشيخنا 
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ألوىل مهـزة االسـتفهام والثانيـة  ا،وذلك الجتامع ثالث مهزات يف هذين اللفظـني
  .ً والثالثة ساكنة أبدلت ألفا وهي فاء الكلمة،املفتوحة
﴿ لفظ وقرأ   •﴾  ]مزتني أوالمها مفتوحة وثانيتهام مـضمومة هب  ]١٩ :الزخرف

  . بعدها شني ساكنةةسهلم

 :اهلمزتان من كلمتني
 منهام آخر الكلمة األوىل والثانيـة  بأن تكون األوىل، مهزتا قطع يف كلمتنيتإذا التق

 : فإما أن تكونا متفقتني يف احلركة أو خمتلفتني فيها،أول الكلمة الثانية
وهـو ، إبدال الثانية حرف مـد. ١:جيوز له الوجهان ،فإن كانتا متفقتني يف احلركة

ٍّ وإذا وقع بعد اهلمز الـمبدل حرف مد،تسهيلها بني بني.٢  الوجه املقدم ََ ْ ٌ، حرف ساكن، ُ ٌ
َتعني إشباع املد نحـو َّ َ َ: ﴿        ﴾و ،﴿      ﴾، وإن وقـع بعـده حـرف 
َتعـني القـرص نحـو متحرك بحركة أصلية، َّ َ َ: ﴿            ﴾، ﴿     ﴾ وإن ،

﴿ :مواضـعكانت احلركة عارضة جاز الطول والقـرص وذلـك يف ثالثـة        

                                          
 .٥٢امرغني ص، النجوم الطوالع لل١١٦ اإلضاءة للضباع ص )١(
 .٥٦، النجوم الطوالع للامرغني ص١١٧ اإلضاءة للضباع ص )٢(
ً من جنس حركتها ففي املفتوحة ألفا، ويف املكسورة ياء، ويف املضموم)٣(  .ً واواةً
تـسهيل اهلمـزة : ٣-١ مخسة أوجه،،]٤١:القمـر[ ﴾ ¥ ¤ £ ﴿،]٦٠:احلجر[ ﴾j k l ﴿ وله يف )٤(

اإلضـاءة القـرص أو األشباع،مـع إبدال الثانية حرف مـد :٥-٤إلشباع، الثانية مع القرص أو التوسط أو ا
 .١١٧للضباع ص 

اإلشباع لعدم االعتداد باحلركـة العارضـة، وهـو .١،]العنكبوت[  ﴾q sr ﴿ وله الوجهان يف )٥(
 .٥٠، انظر النجوم الطوالع صا باحلركة العارضةًالقرص اعتداد.٢املقدم 
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     ﴾]٣٢:األحزاب[ ،﴿        ﴾ ]٥٠:األحزاب[ ،﴿            ﴾]٣٣:النور[،  
﴿ :ويزاد له يف         ﴾ ]و]٣١:البقرة ،﴿            ﴾،  ًإبدال الثانية ياء
 .مكسورة

  :خمتلفتني يف احلركة فلهام مخس حاالت هي وإن كانتا -

﴿:  أن تكون  األوىل مفتوحة والثانية مضمومة، ومل يرد إال يف قوله تعاىل-أ  ﴾ 
 .فيسهل اهلمزة الثانية بني اهلمزة والواو

﴿: نحو، أن تكون األوىل مفتوحة والثانية مكسورة-ب       ﴾ فيسهل اهلمزة 
 .اهلمزة والياءالثانية بني 

 ﴿: أن تكون األوىل مكسورة والثانية مفتوحة، نحو-ج       ﴾   فيبدل اهلمزة
 .الثانية ياء مفتوحة

﴿ : نحو، أن تكون األوىل مضمومة والثانية مفتوحة-د       ﴾ فيبدل اهلمزة 
 .ًالثانية واوا مفتوحة

﴿ :مكسورة، نحو أن تكون األوىل مضمومة والثانية -هـ      ﴾ ففيها وجهان  
 :  مها

                                          
تـسهيلها بـني اهلمـزة . ٢ًإبدال اهلمزة الثانية ياء ساكنة مع املد املشبع، .١: فيكون له فيها ثالثة أوجه)١(

 .ًإبداهلا ياء مكسورة .٣والياء، 
 .ًإبدال اهلمزةالثانية ياء ساكنة مع القرص.٤ السابقة ةالثالث: فيكون له فيها أربعة أوجه)٢(
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 . ًـ إبدال اهلمزة الثانية واوا مكسورة وهو املقدم أداء١
 .ـ تسهيل اهلمزة الثانية بني اهلمزة والياء٢

 .ومل يقع يف القرآن الكريم التقاء مهزة مكسورة بعدها مهزة مضمومة
، فإن وقفت عـىل اهلمـزة األوىل وحمل التسهيل أو اإلبدال يف ذلك كله الوصل فقط

 .وابتدأت بالثانية فال بد من التحقيق يف اهلمزتني

 :السكت واإلدراج
﴿ :عليهـاسكت يـ  أدرج املواضع التاليـة ومل-       ﴾]مـع ]١،٢:الكهـف

 ﴿ اإلخفاء،         ﴾]٥٢:يس[،﴿    ﴾ ]مع اإلدغام،  ]٢٧:القيامة﴿  ﴾ 
 .مع اإلدغام ]١٤:املطففني[

ـــة ـــص دون قطـــع لطيف ٌوســـْكتة حف َ ْ َ َ ْ ُِ َ ٍ ُ َ ٍَ َ َ  

ِويف نــــون ُ ِ ِ مــــن راق ومرقــــدنا والمَ َ َ َ َْ َِ ْ َ َ َ  

 

ــال ــا ب ــوين يف عوج ــف التن ــىل أل َع ًَ َ ِ ِ ِِ ِ ِ ْ َّ َ َ َ
  

ــاقون ال ســْكت موصــال ــل ران والب َب َ ُ ََ َ َ َُ َ ََ َ ْ ْ  

 

  : واإلظهاراإلدغام
 :هيولفاظ التي وقع فيها اخلالف بني القراء  باإلدغام يف عدد من األرشوقرأ 

﴿: نحو  )الضاد والظاء:( يف) قد(أدغم دال     ﴾، ﴿     ﴾. 

﴿ :نحو) الظاء(يف :  تاء التأنيث الساكنةأدغم      ﴾ . 

                                          
 .٢٥٤ صقايضلاعبدالفتاح ل، الوايف ٨٣٠،٨٣١م  شاطبي بيت رقلحرز األماين ل )١(



 

 أصول رواية ورش  ٣٤

﴿ : الذال يف التاء يف.١   ﴾ كيف وقعت . 
َوط ــاَ ــيمَنيِس ــد امل ِ عن ِْ َِ ـــاز اْ َ فـ ــذمتَ ُخت ُ ْ َ   وَ

 

ـارش دغفـال َأخذتم ويف اإلفراد عـَ َ ْ ْْ َ ََ َ ِ َ ِْ ِ ُ َ َ
  

 

  ﴿ : أدغم النون يف الواو من.٢      ﴾. 
  ﴿ : يفلهو.٣      ﴾،ًوهو املقدم أداء اإلظهار،.٢اإلدغام  .١ :وجهانال. 
﴿ :امليم منعند   الساكنة الباءظهروأ      ﴾ ]٢٨٤:لبقرةا[. 
﴿ :الثاء يف الذال من قوله تعاىلو       ﴾  ]١٧٦:األعراف[.  

﴿ :الباء يف امليم من قوله تعاىلو       ﴾  ]٤٢ :هود[  . 

ًأحكام الالم ترقيقا وتغليظا ً 

ظ كل الم يغلوانفرد ورش بتألنه من حروف اإلستفال،  األصل يف الالم الرتقيق
برشط أن تكون هذه األحرف الثالثة  ،أو الظاءالطاء أو  بعد الصاد تع وقةمفتوح

 :ة، نحو أم متطرفة، متوسطة أم مشددة الالم خمففت سواء كان،مفتوحة أو ساكنة
﴿1﴾،﴿* ﴾،﴿¢ ﴾،﴿A ﴾،﴿c ﴾،﴿ A  @﴾. 

 . الالمْظَلَغُفإذا اختل أحد هذه الرشوط مل ت
 :حاالت هيوجيوز لورش الوجهان الرتقيق والتغليظ يف ثالث 

                                          
 .١٣٦ص املزهر ،١٠٠ص القاصح بنال القارئ رساج ،٢٨٣ رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )١(
 .٧٨، النجوم الطوالع للامرغني ص١١٩ اإلضاءة للضباع ص )٢(



 

 أصول رواية ورش  ٣٥

إذا فصل حرف األلف بني أحد احلروف الثالثة والالم، وذلك يف  ثالث كلامت .١
﴿، ]٢٣٣:البقرة[ ﴾Æ﴿، ]١٦:، احلديد٤٥:، األنبياء٨٦:طه[ µ﴾ ﴿ :هي   ﴾ 

 .]١٢٨:النساء[
إذا كانت الالم متطرفة ووقف عليها، وقد وقع ذلك يف ستة ألفاظ يف ثامنية مواضع .٢

+ ﴿ ،]٢٤٩:البقرة[ ﴾" ﴿، ]٢٥:، الرعد٢٧:البقرة[ ﴾¤£  ﴿ :هي  *﴾ 
 ﴾A ﴿،]١٧:، الزخرف٥٨:النحل[ ﴾E ﴿،]١١٨:األعراف[ ﴾Ì﴿ ،]١١٩:األنعام[
 .]٢٠:ص[

: إذا وقع بعد الالم ألف جيوز فيها الفتح والتقليل، وذلك يف ألفاظ منها.٣
 ،١٢:االنشقاق[ ﴾e﴿،]١٥:، الليل١٨:اإلرساء[ ﴾0﴿،]١٢٥:البقرة[ ﴾¹﴿

، فإن قرئ بفتح ذات الياء تعني ]٣:املسد[ ﴾e﴿،]٤:الغاشية[ ﴾@ ﴿،]١٢:اإلعىل
 .ًالتغليظ، وهو املقدم أداء، وإن قرئ بتقليل ذات الياء تعني الرتقيق

، ٣١:القيامة[ ﴾U﴿: وإن مل يكن يف ذات الياء إال التقليل تعني ترقيق الالم وذلك يف

 .]١٠:، العلق١٥:األعىل
ــــصادها ــــتح الم ل ــــظ ورش ف َوغل َ َِ َِ َ َ ٍَ َ َّْ ٌ َْ  

نت كــــصالهتم ْإذا فتحــــت أو ســــكِّ ُِ ِ َ ْ ََ ْ َْ َ ِ ُ َ ِ  

ـــزال ـــل تن ـــاء قب ـــاء أو للظ َأو الط ُُّ َ َ ْ َْ َّ َِّ ِِ َ َِ
  

ـــم ظـــل ويو ـــضا ث ُومطلـــع أي َ ْ ََّ ََ َّْ ًَ َ َصـــالِ َ  
                                          

ً وإن وقف عليها جاز كذلك الوجهان وقفا لسكون الالم، فإن قرئ بتغليظها وصال جـاز الوجهـان )١( ً
ًصال تعني الرتقيق وقفا ًوقفا، وإن قرئ برتقيقها و ً. 

 .١١٧،النجوم ص١٢٤،اإلضاءة ص١٤١قايض صل الوايف ل،٣٦٢- ٣٥٩حرز األماين بيت رقم   )٢(



 

 أصول رواية ورش  ٣٦

ــدما ــصاال وعن ــف مــع ف َويف طــال خل ََ ْ ٌِ َِ َ ْ ًَ ْ ََ ُ  
ِ َحْكــــم ذوات اليــــاء منهــــا كهــــذه ِ ِ َِ َ َ َْ ِ ْ َ ُُ  

 

ــــضال ــــا واملفخــــم ف ن وقف ــــسكَّ َي ِّ ُ َ ُ ً ُْ ََّ َ َ ُ ُ  
ـــتال ـــا اع ـــد رءوس اآلي ترقيقه َوعن َ َ َْ َ ُ ِ ِْ ُ ُِ ِ ْ َ  

 

 اً وترقيقًأحكام الراء تفخيام
انفرد ورش برتقيق الراء املفتوحة أو املضمومة، إذا وقعت بعد كرس الزم متصل، أو 

  وال،﴾[ ﴿،﴾Î ﴾،﴿ '﴾،﴿ k﴿:، نحو)مدية أو لينة(بعد ياء ساكنة 
 :يؤثر يف ترقيق الراء أن يفصل بينها وبني الكرس حرف ساكن ما مل يكن أحد احلروف الثالثة

ًسواء كان هذا الساكن مظهر) الصاد والطاء والقاف(  ،﴾: ﴿:  نحوً أم مدغاماٌ
﴿¶﴾ ،﴿Ã ﴾،﴿R ﴾. 

ًصادا أوطاء أوقافا( فإن كان الساكن ً  ﴾®﴿ :تعني تفخيم الراء يف املواضع التالية) ً
 ﴾T﴿، ]٨٧:يونس[ ﴾® ﴿ ،]١٥٧:األعراف[ ﴾[﴿، ]٢٨٦:البقرة[ ﴾Ã﴿، ]٦١:قرةالب[
 .]٢:الذاريات[ ﴾º﴿ ،]٣٠:الروم[ ﴾© ﴿ ،]٩٦:الكهف[ ﴾ë﴿ ،]٥١:، الزخرف٩٩:يوسف[

 :ا ً ووقفً وصالقللةمترقق الراء إذا وقعت قبل ألف 
¶،  K ،r،[ ﴿ :نحو   ﴾. 
 :اً ووقفً وصالقللةلف مأترقق الراء املسبوقة بو

 .﴾¿ ،Å Ä، n، 5﴿: نحو

                                          
 Ä Å،  c ﴿ : لثبوته، نحواًوترقق وقفتقليل ط الوسقل  ً التقاء ساكنني، تفخم وصالحالو )١(

d﴾ ًه فيام بعدها اعتامدا عىل فهم  ثم تركتنرامعآل  سورة إىل هناية يف الفرش ترقيق الراء، وقد ذكرت
 .القارئ وحتى ال يطول الكتاب



 

 أصول رواية ورش  ٣٧

 :ويمتنع ترقيق الراء يف أربعة أحوال هي

 ﴾;﴿ وحيث وردت، ﴾w، #،  d ﴿أن تكون  يف اسم أعجمي وذلك يف .١
 .]٧:الفجر[
أن تتكرر الراء يف الكلمة ويكون حق األوىل منهام الرتقيق لوقوعها مفتوحة بعد كرس، .٢

: هام ألف، وذلك يف مخسة ألفاظ هيوتكون الثانية مفتوحة أو مضمومة، وإن فصل بين
 ﴾q ﴿، ]١١:، نوح٥٢:، هود٦:األنعام[ ﴾| ﴿، ]١٠٧:التوبة، ٢٣١:البقرة[ ﴾.﴿

 .]١٦:األحزاب[ ﴾$ ﴿، ]٩:نوح[  ﴾Ì ﴿، ]٦:، نوح١٣:، األحزاب١٨:الكهف[

أن يقع بعد الراء حرف إستعالء متصل، وإن فصل بينهام ألف، وقد ورد بعدالراء .٣
ًحيث ورد معرفا أو  ﴾; ﴿ الطاء يف لفظ: ن حروف االستعالء هياملفتوحة ثالثة م

: ، والقاف يف]٣٥:األنعام[ ﴾Ñ ﴿، ]١٢٨:النساء[ ﴾ )﴿: ًمنكرا، والضاد يف
﴿W﴾ ]٧٨:الكهف[، ﴿ G﴾  ]١٨:ص[  ﴾4 ﴿ ،]٢٨:القيامة[ . 

 فعىل( ست كلامت عىل وزن(وهي: ﴿ w﴾،حيث وقعت  ﴿Â ﴾ ]٧١:الكهف[، 
﴿x﴾ ]٥٣، ٢٢:الفرقان[ ﴾?﴿، ]١٠٠:طه[ ﴾7﴿ ،]٩٠:الكهف[ ،﴿Æ﴾ ]٥٤:الفرقان[. 

 .]٧١:األنعام[ ﴾u ﴿: وجيوز الوجهان يف الراء، والرتقيق مقدم يف

                                          
 . التفخيم فقط يف األلفاظ الستة مع توسط البدل، وجيوز الوجهان مع القرص واإلشباع )١(



 

 أصول رواية ورش  ٣٨

 لرتقيق الراء الثانية ،]٣٢:املرسالت[ ﴾ c﴿ :ُويقرأ لورش برتقيق الراء األوىل من لفظ
ًاملكسورة وصال، وبرتقيق الثانية وقفا تبعا لرتقيق األوىل ً ً. 

s r q  ﴿ :إذا اجتمع مد بدل وراء جيوز فيها التفخيم والرتقيق نحو

 w  v u t﴾ ]٢٠٠:البقرة[. 
 .ثالثة البدل مع تفخيم الراء. ٣-١:كانت األوجه اجلائزة مخسة هي

 . أشباع البدل مع ترقيق الراء، ويمتنع توسط البدل مع ترقيق الراء وأقرص . ٥-٤

اء فإن لورش ثالثة البدل، وله يف ذات الياء الفـتح  إذا اجتمع مد بدل وذات ي:تنبيه
 :والتقليل، فيكون جمموع األوجه سته إال إن املقروء له به أربعة وهي

 .قرص البدل مع فتح ذات الياء.١
 .توسط البدل مع تقليل ذات الياء.٢
 .إشباع البدل مع فتح ذات الياء.٣
 .إشباع البدل مع تقليل ذات الياء.٤

ـــــق ور ْورق ََ ََ ـــــاَّ ـــــل راء وقبله َش ك ْ ََ ََّ ٍ َ ُ ٌ  

ِومل ير فـصال سـاكنا بعـد كـرسة سـوى ٍ َِ ْ َ ََ ًَ ْ َ ْ َ ًَ َ َْ  
ـــرس موصـــال ـــاء أو الَك نة ي ـــسكَّ َم َ َُ ْ ٌ َ ُِ ْ ِ َ ً َ  

ْحــر ــالَ ــا فَكم َف االســتعال ســوى اخل ََّ َْ َْ َ ِْ ِ ِ ِ  
                                          

  : وسبب الرتقيق هنا هو استثقال اإلنتقال من حالة التفخيم إىل الرتقيق، يقول ابن بري)١(
ــــــرشر ــــــن ب ــــــه م ــــــق األوىل ل   ورق

 

   لـــــــدى أوىل الـــــــرضراقهـــــــوال ترق
 

 

 .١٠،النجوم ص١٢٤،اإلضاءة ص١٣٣قايض صل الوايف ل،٣٤٧- ٣٤٣حرز األماين بيت رقم   )٢(



 

 أصول رواية ورش  ٣٩

ْوفخمهــــــا يف األعجمــــــي ويف إرم َ ِّ َِ ِ َ َ َ َِ ْ َ َّ َ  
ــدى ــه ل ــرتا وباب ــرا وس ــه ذك َوتفخيم ُ َ َ َ َ ُ ًَ ً ُْ ِ ِ ِْ ْ َ  
ــــــه يرقــــــق كلهــــــم ْويف رشر عن َُ ُ ُ َُّ ُ ُ ْ َِّ َ ٍ َ  

 

َوتْكريرهــــا حتــــى يــــرى متعــــدال ِّ َ َّ ََ ُ َ َُ َ ِ ِ  
َجلـــة األصـــحاب أعمـــر أرحـــال ُ َ ْْ ُ ََ َْ ِ َ ِ َّ ِ  
ـــبال ـــض تق ـــالتفخيم بع ـــريان ب َوح َّ ْ َ َ ََ ِ ْ ََ َُّ ِ ِ َ ْ  

 

  :التقليل واإلمالة
﴿  فتحة الراء يفورش قلل ≤   ﴾ ]ضم امليمو ،]٤١:هود.  

ِّويف ضــم َ ِ ــاَ ــتح ي َ جمراهــا ســواهم وف ُ َ َْ َ ْ َُ َِ ْ َ  

 

َبني هنـا نـــص ويف الُكـل عـــوال ِّ ِّْ َ ٌّ ُُ ِ َ َ َُ ِّ
  

 

 . يف غريها له وال إمالة،]١: طه[ ﴾﴿ :يف ءاهلا بإمالة ورشقرأ و
 أن تقرب الفتحة من الكرسة واأللف من الياء، فيـتلفظ القـارئ بـاأللف :واإلمالة

حتـت ) •( ة الوسـطمسدود  ومصطلح ضبطها نقطة  متوسطة بني األلف والياء،ٍبحال
 . ًبدال من الفتحةاحلرف 

 ٍ أن يـتلفظ القـارئ بـاأللف بحـال: أي، ما بني الفتح واإلمالة الكـربى:والتقليل
ة مسدودومصطلح ضبطها نقطة   ولذلك تسمى بني بني،،متوسطة بني الفتح واإلمالة

 .ًبدال من الفتحةحتت احلرف )  •(الوسط

                                          
والفــتح واإلمالــة هلجتــان مــشهورتان،فالفتح هلجــة قبائــل أهــل احلجــاز كقــريش وثقيــف وهــوزان  )١(

وعلامؤنـا ((داين وكنانة،واإلمالة هلجة وسط اجلزيرة ورشقيهـا مثـل متـيم وأسـد وقـيس وطيء،قـال الـ
ْخمتلفون يف أي هذه األوجه أوجه وأوىل،و ختار اإلمالة الوسطى التي هي بني ألن الغـرض مـن اإلمالـة أَ

ا إىل الياء يف موضع أو مـشاكلتها للكـرس بحاصل وهو اإلعالم بأن أصل األلف الياء،أو التنبيه عن انقال
 .))املجاور هلا أو الياء

 .٢٣٧لقايض ص عبد الفتاح ا، الوايف ل٧٥٧رقم شاطبي بيت لحرز األماين ل )٢(



 

 أصول رواية ورش  ٤٠

 : يقرؤه ورش بالتقليل إىل قسمنيينقسم ما 
 .ما جيوز لورش فيه الوجهان الفتح والتقليل:القسم األول
ًما يقرأ لورش بالتقليل وجها واحدا:القسم الثاين ً ُ. 
 : القسمني السابقنيوفيام ييل بيان
 :القسم األول

ً،أي له فيه الوجهـان واملقـدم لـه أداء يف مجيـع هـذا ما يقرأ لورش بالفتح والتقليل
وينـدرج -كام سيأيت عند ذكرها-القسم الفتح إال ثالث كلامت،فاملقدم له فيها التقليل

 :حتت هذا القسم ما ييل
أو املردودة إليها،أو املرسومة هبا،وفيام ،وهي األلفات املنقلبة عن ياء:ذوات الياء-١

 :ييل تفصيل احلديث عنها
منقلبة عن ياء،وملعرفـة إن أما األلف املنقلبة عن ياء فهي كل ألف أصلية متطرفة -أ

إن كانت األلف يف اسم فإنـه يثنـى :كانت األلف منقلبة عن ياء أم ال قاعدة يسرية هي
 ﴾^ ﴿و﴾5 ﴿و﴾* ﴿:  فــإن عــادت األلــف إىل اليــاء فاالســم يــائي نحــو

 .﴾± ﴿و﴾j﴿و
وإن كانت األلف يف فعل فإنك تدخل عليه تاء املتكلم فإن عادت األلـف إىل اليـاء 

 .﴾¢ ﴿و﴾( ﴿و﴾× ﴿و﴾` ﴿و﴾9 ﴿:ائي،نحوفالفعل ي
                                          

 إليـك أو ة الفعلتقول يف نسبو، ) ومأويان،وأعليان وأعميان، فتيان، و،هديان (ة االسميقال يف تثني )١(
 .) ومضيت، وغويت، واستعليت،استويتأحييت، و(ب إىل املخاط



 

 أصول رواية ورش  ٤١

ــر،ســواء ــاء وهــو األكث  ﴾k  ﴿و﴾Ù  ﴿:نحــو  رســمت هــذه األلفــاظ بالي
 :أم رسمت باأللف وذلك يف ألفاظ قليلـة نحـو ،﴾? ﴿و ﴾ï ﴿و ﴾L﴿و
﴿,﴾ ،﴿ Æ﴾ ،﴿ §﴾ ،﴿ Ã﴾. 

وهي ألف زائدة،رابعة  فهي ألف التأنيث املقصورة، إىل الياء أما األلف املردودة-ب
بفــتح ) فعــىل( دالــة عــىل مؤنــث حقيقــي أو جمازي،وهلــا مخــسة أوزان هــيًفــصاعدا

بفتح الفاء، وبضمها وهي تشبه األلف املنقلبة عـن )فعاىل(الفاء،وبضمها،وبكرسها،و
سلويان وأنثيـان،ويف :فتقول يف تثنية سلوى وأنثى،ياء ألهنا ترد إليها يف التثنية واجلمع

 ﴾¬ ﴿: نحـو ًهذه األلفاظ باليـاء غالبـا وتكتب األلف يف ،سلويات وأنثيات :مجعها
S﴿و ﴾[ ﴿و ﴾D ﴿و ﴾²﴿و  . ﴾ d﴿و ﴾ 

 .﴾] ﴿و﴾¡ ﴿و﴾® ﴿ هباويلحق 

ـــاأللف نحـــوتوقـــد  ـــب ب 6 ﴿:كت ـــتح[ ﴾   ،٦٠:اإلرساء[ ﴾ C﴿و، ]٢٩:الف

%﴿و ،]٣٧:والفتح ،١٠٥:والصافات  ﴾|﴿: وقد حتذف األلـف نحـو.]٥:يوسـف[ ﴾ 
 .]١٠٠و٤٣:يوسف[ ﴾Ì ﴿و ،]٤١:،والرمحن٣٠:،وحممد٢٧٣:البقرة[

ًاأللف املرسومة ياء وليس أصـلها اليـاء وال تـرد إليهـا وهـي ألفـات أصـلها -ج
 .واو،وبعضها جمهولة األصل

ــواو هــي ــاء وأصــلها ال ــات املرســومة ي ــراف[ ﴾D ﴿:واأللف  ،]٥٩:،وطــه٩٨:األع
﴿B﴾ ]ـــــضحى ـــــضحى[ ﴾F ﴿و ،]١:ال ـــــنجم[ ﴾ 8﴿ و]٢:ال  ﴾ i﴿و ،]٥:ال



 

 أصول رواية ورش  ٤٢

 يف طــه،﴾D ﴿والتقليـل،إالالفـتح وكلهـا فيهـا  ]٢:الـشمس[ ﴾& ﴿،و]٣٠:النازعـات[
ًوجهـا واحـدا ألهنـا مـن رؤوس آي  ففيها التقليل﴾ 8﴿و ﴾ F﴿و ﴾B﴿و ً

ًالسور العرشة التي تقلل لورش وجها واحدا ً. 
وإن رسمت األلف التي أصلها واو باأللف فال تقليل فيها،وذلـك يف سـتة أسـامء 

V﴿:هي W﴿و﴾  عـال وسـبعة أف﴾ ¼ ½﴿و ﴾ ¦﴿و ﴾ P﴿و﴾ é﴿و﴾ 
R﴿:هي C﴿و﴾ "﴿و﴾ "﴿و﴾ £﴿و ﴾  وال تقليل فيها إن  ﴾ ¡﴿و﴾ -﴿و﴾ 

 .﴾ ¡﴿و ﴾ #﴿:رسمت بالواو نحو
V﴿،و﴾ X﴿:ـويمثل لأللفات جمهولة األصل ب  .﴾Ê﴿و﴾~﴿و﴾ à﴿،و﴾ 

 :ويستثنى من ذوات الياء مخسة ألفاظ ال تقليل لورش فيها هي
١-﴿ 9  .]٢١:النور[ ﴾8 
٢-﴿ 7 ]  ﴿اء يف أكثـر املـصاحف،أماوهـي مرسـومة باليـ ]١٨:غافر[ ﴾6 

 .فهي مرسومة باأللف ]٢٥:يوسف[ ﴾\
 .حيث ورد﴾¢ ﴿-٣
٤-﴿ I﴾حيث ورد. 
٥-﴿ F﴾حيث ورد. 

فال تقليـل  ]٢٣:اإلرساء[﴾v u ﴿حيث ورد، و﴾v ﴿ُكام استثني له لفظ 
 .فيهام



 

 أصول رواية ورش  ٤٣

الفـتح والتقليـل،رؤوس آي سـورة :ومن ذوات الياء التي لورش فيهـا الوجهـان
، ﴾a  `﴿التأنيث وهـي)ها( من سورة النازعات حلقتهاالشمس،ورؤوس آي عرش

﴿ de  ﴾ ،﴿ ij  ﴾ ،﴿ no  ﴾ ،﴿ st  ﴾ ،﴿ vw  ﴾ ،﴿ Ï 
Ð﴾ ،﴿ Ø Ù﴾  ،﴿ Þ ß﴾  ،﴿é è  ﴾. 

 .وسيأيت يف القسم الثاين ما يوضح سبب ختصيص هذه اآليات بالذكر

٢- ﴿    ﴾]وهو من ذوات الراء ومقتـىض القاعـدة أن يقلـل بـال ]٤٣:األنفال،
ُبعد ألفه عـن الطـرف لكثـرة احلـروف : وقد قيل يف وجه استثنائه-كام سيأيت-الفخ

 . املتصلة به بعدها

٣- ﴿    ﴾] وضعني  يف امل]٣٦: النساء. 

٤-﴿   ﴾]١٣٠:،والشعراء٢٢:املائدة[. 
 .ًواملقدم أداء يف هذه األلفاظ الثالثة التقليل

 :، هوما يقرأ لورش بالتقليل :القسم الثاين
ّاأللف املتطرفة بعد راء،وتكون إما منقلبة عن ياء أو ألـف التأنيـث،ويلزم مـن -١

*﴿:التقليـــل ترقيـــق الـــراء،ومن األمثلـــة عليـــه  ﴾، ﴿ ¥﴾، ﴿¤ ﴾، 
﴿$﴾. 

األلف الواقعة قبل الراء املتطرفة املكسورة كـرسة إعـراب سـواء جتـردت عـن -٢
v﴿،﴾ , -﴿: الضمري أو اتصلت به نحو  ﴾،﴿5  ﴾،﴿¿ ﴾. 



 

 أصول رواية ورش  ٤٤

أمـا حـال .ًويلزم من التقليل ترقيق الراء وقفا وال يـؤثر الوقـف يف التقليـل لعروضـه
 Ä ﴿فإن مل تكن كرسة الراء لإلعراب فـال تقليـل نحـو.  الوصل فالراء مرققة النكسارها

Å﴾ ]ألن كرسة الراء هنا ملناسـبة اليـاء التـي بعـدها،وإن مل ]١٤:،والصف٥٢:آل عمران 
 ،]٢٢:الكهـف[ ﴾ ^ _ ﴿، ]١٥:الغاشـية[ ﴾r ﴿يـل نحـو،تكن الـراء متطرفـة فـال تقل

، فـالراء فيهـا ليـست متطرفـة،وما بعـدها ]١٦:والتكـوير٢٤:والـرمحن٣٢:الشورى[ ﴾#﴿و
 .﴾#﴿ ًللجزم،وللتخفيف ولعدم نطقها وصال اللتقاء الساكنني يف﴾  _﴿حمذوف يف 

حيـث  ]٣٨:األنعـام[ ﴾ I ﴿: فال تقليل نحواهبوإن مل تقع الراء بعد األلف متصلة 
ــث  ، ]١٠:املجادلــة[ ﴾½ ﴿،و]١٢:النــساء[ ﴾} ﴿ بيــنهام اهلمــزة وتفــصل حي
 . بينهام الراء الساكنة املدغمة فيام بعدهاتفصل

حيث ورد، ويلـزم مـن التقليـل ترقيـق ﴾1 ﴿األلف التي بعد الراء يف لفظ -٣
 .الراء

 ،]٦:افاألحقـ[ ،]١٠١:النساء[ ،]٤٣:النمل[ ﴾Ô ﴿األلف التي بعد الكاف يف لفظ-٤
 .]١٩:البقرة[

إذا وقـع قبـل ضـمري متـصل أو حـرف ﴾ @﴿األلف واهلمزة والراء يف لفـظ-٥
A ﴿متحرك نحو  .وال خيفى ما يف األلف من أوجه البدل﴾¡  ،@ 

إال إذا وقـف عليـه  ؛فبفتح الراء واهلمـزة﴾P O ﴿:أما إذا وقع قبل ساكن نحو
 .فبالتقليل



 

 أصول رواية ورش  ٤٥

 .﴾ Ü﴿والوقف فبالفتح باحلالتني نحووإذا وقع بعده ساكن الزم يف حالتي الوصل 
فاحتة سورة يـونس وهـود ويوسـف ﴾r ﴿األلف الواقعة بعد الراء من هجاء-٦

 اء من هجـاءواأللف الواقعة بعد احل. ورة الرعدفاحتة س﴾! ﴿وإبراهيم واحلجر و 
 . والدخان واجلاثية واألحقاف والزخرفغافر وفصلت والشورى:فاحتة سورة﴾4﴿

 .فاحتة سورة مريم﴾! ﴿د اهلاء والياء من هجاءواأللف الواقعة بع
طه والـنجم والقيامـة واملعـارج :األلفات الواقعة يف رؤوس آي عرش سور هي-٧

ضمري ) ها(والنازعات وعبس واألعىل والليل والضحى والعلق،سوى ما دخلت عليه 
ليل،ومنها فيها الفتح والتقاملؤنثة املفردة الغائبة،وهي عرشة ألفاظ يف سورة النازعات

 .رؤوس آي سورة الشمس
 .فبالتقليل فقط لوجود الراء فيه ]النازعات[ ﴾ÔÕ  ﴿أما لفظ 

ًواأللفات التي تقرأ بالتقليل من رؤوس آي هذه السور هي األلفات املرسومة يـاء 
ًسواء كان أصلها الياء أم الواو،أما األلفاظ املنونة التي يبدل تنوينها ألفا حـال الوقـف 

? ﴿،﴾ ¢ ¡ ﴿:نحو  ،﴾ Ø Ù ﴿ًواأللفاظ التي ليس آخرها ألفا نحو ، ﴾@ 
; ﴿:ّواأللفاظ التي ليس فيها حرف مد نحو  .،فال تقليل فيها  ﴾> 

وسوف يتم بيان األلفاظ التي تقلل لورش من رؤوس آي هـذه الـسور،واأللفاظ 
ف من التي له فيها وجهان مما ورد يف هذه السور وليس برأس آية،أو املقرتن باهلاء واألل

 . يف الفرش راءهرؤوس آي هذه السور سوى ما في
                                          

 .ذكرت قبل قليل يف القسم األول)١(



 

 أصول رواية ورش  ٤٦

 :تنبيهان
 لورش يف عد آي املصحف هو العدد املدين األخري،ومل يقع اختالف يتعلـق املعتمد-١

املعتمد يف -باأللفاظ التي فيها التقليل لورش بني العدد املدين األخري والعدد الكويف
  . جدول اختالفهم يف العديانه وسيتم ب إال يف سورة طه والنازعات،-رواية حفص

إذا كانت األلف التي تقلل لورش منونة أو حذفت للتخلص من التقاء الـساكنني، -٢
ُفال تقليل يف هذه األلفاظ وصال وإذا و  . عليها عادت إىل أصلهاَفِقً

 ياءات اإلضافة 
 ، هي ياء زائدة تدل عىل املـتكلم تتـصل باالسـم والفعـل واحلـرف:وياء اإلضافة

﴿ فتقول يف ،متها جواز حذفها وأن حيل حملها الكاف واهلاءوعال  ﴾ :ِّإن  ،هَِّن وإَكَِّن وإِ
  .وخالف القراء فيها دائر بني الفتح واإلسكان

﴿:  بفتح ياء اإلضافة الواقعة قبـل مهـزة القطـع املفتوحـة، نحـورشروى و-   

   ﴾ أو املضمومة، نحـو :﴿       ﴾ و املكـسورة، نحـوأ :﴿     

 ﴾أو قبل مهزة الوصـل مـع الم التعريـف، نحـو : ﴿         ﴾ أو 
﴿: بدوهنا، نحو        ﴾وروى باإلسكان يف بعضها اآلخر ،.  

 : أسكن ياء اإلضافة يف املواضع التالية-

                                          
 .١٣٥الطوالع للامرغني ص،النجوم ١٢٥ اإلضاءة للضباع ص)١(



 

 أصول رواية ورش  ٤٧

﴿  يف  كلمة-   ﴾فـتح ،وعدها مهز فتفتح إال إذا وقع ب حيث وقعت)R Q(   
١١٨:الشعراءكحفص . 

﴿ياء و   -  ﴾ ]٦٩، ٢٣:ص [،]٢٢:إبراهيم[. 

 ﴿  وياء -     ﴾ ]٢٠:النمل[.  

-كن الياء يف كلمةأسو ﴿   ﴾ ]٢٨:نوح[. 
﴿يف كلمة له الوجهان   و-      ﴾ ]ويلزم مـن  واإلسكان مقدم، ،]١٦٢:األنعام

 .ء املد الالزم يف األلف قبلهاسكون اليا
 .فرش احلروف  يف يف مكاهنااًل ياء إضافه خالف فيها ورش حفصكوسأذكر 

 ياءات الزوائد 
 واختلـف القـراء يف إثباهتـا ،ً هي املتطرفة املحذوفة رسام للتخفيـف:والياء الزائدة

ًوحذفها وصال ووقفا   . وسميت زائدة ألهنا حمذوفة يف رسم املصحف،ً
﴿  :نحـو ،يف عدد من األلفاظلياء الزائدة  بإثبات ارشروى و           

       ﴾ ]١٨٦:البقرة[، ﴿     ﴾ ]و]١٦:غافر  ﴿    ﴾ ]فتثبـت  ]٣٢:غافر
، وحتـذف فإن وقع بعدها مهزة فاملد فيها من باب املنفصل، ًهذه الياءات ساكنة وصال

﴿ :ًوقفا، إال يف كلامت يسرية منهاالياء الزائدة     ﴾  ]ورشيثبتها ف ، ]٦٨ :الزخرف 
ًساكنة وصال ووقفا ً. 

                                          
 .١٣٧،النجوم الطوالع للامرغني ص١٢٧ اإلضاءة للضباع ص)١(



 

 أصول رواية ورش  ٤٨

﴿ واثبت ياء   ﴾  ]اً وحذفها وقفً،وصالمفتوحة   ]٣٦ :النمل. 
 .فرش احلروف  يفًل ياء زائدة خالف فيها ورش حفصا يف مكاهناكوسأذكر 

 وال ً، بكيفية ختالف حفصاورش من األلفاظ رواها كام يوجد يف القرآن الكريم عدد
نتبه هلا وهذه ُتندرج ضمن مباحث أصول القراءة، وقد تكرر ورودها، أذكرها هنا كي ي

  :األلفاظ هي

﴿ روى -١   ﴾بسكون الطاء حيث وقعت . 
َوحيــث أتــ َ ُ ْ َ ٌ خطــوات الطــاء ســاكنىَ َِ َ ُ َّ ٌُ ُ  

 

ٍوقل ضـمه عـــن زاهـد ِ َ َ َْ ُ َُّ ْ ْ كـــيُ َف رتـالَ َّ َ َ
  

 

﴿ روى -٢    ﴾ تشديد الذالب املبدوء بالتاء حيث ورد. 
ِوتـــذكرون الغيـــب زد قبـــل تائـــه ِ َ ََ ْْ ْ َ ْ ََ َ َِّ َ ُ َّ  

 

َكــريام وخــف الــذال كــم رشفــا عــال ً ََّ َ َ ُّْ َ َِ ِ َ ً ِ
  

 

 ضم الساكن األول من كل ساكنني التقيا يف كلمتني إذا كان أول الكلمة الثانية - ٣
ــ ــزة وص ــضمومةمه ــا م ــدأ هب ــو،ل يبت ﴿ : نح       ﴾  ]و ]٢١، ٢٠:اإلرساء         

﴿     ﴾  ]ويكرس األول فيام عدا ذلك ]٥٦ :اإلرساء ، . 

﴿ كرس السني من-٤ ﴾إذا كان فعال مضارعا، سواء ابتدئ بالتاء أم بالياء ً ً، 
 .وسواء اتصل به ضمري أم ال

                                          
 .١٧٦ص للقايض الوايف ،١٥٩ص  القارئ رساج ،٤٩٤رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )١(
   .٢٢١ الوايف للقايض ص،٢٢١ رساج القارئ ابن القاصح ص،٦٨١ حرز األماين بيت رقم) ٢(



 

 أصول رواية ورش  ٤٩

﴿  روى-٥   ﴾حيث ورد بكرس الياء . 

ــا ــتح ي ــواهم وف ــا س ــم جمراه َويف ض ُ َ َ َْ َ ْ َ ُِّ َِ ْ َ َ ِ
  

 

ـــوال ــا نــــص ويف الُكــل عـ ــي هن َبن ِّ ِّْ َ ٌّ ُُ ِ َ َ َُ ِّ
  

 

 جـزء الـضمة يف ، هو النطق بحركة مركبة من حركتني ضـمة وكـرسة:اإلشامم -٦
 :ر بثلثيها، مثـل ويليه جزء الكرسة وهو األكثر ويقد،البداية وهو األقل، ويقدر بثلثها

﴿ >﴾،﴿  +﴾. 

 . يف مبحث الوقف عىل اإلشارة إىل احلركة دون صوت،ويطلق اإلشامم

ْكتبت َ ِ  .﴾6 ﴿  يف بعض املصاحف بالتاء املربوطة]١٣٧:األعراف[ ﴾´ ﴿ ُ
 السجدات يف مصحف ورش إحدى عرشة سجدة كام يف مذهب اإلمـام :ظةوملح

املوضع (، الرعد، النحل، اإلرساء، مريم، احلج األعراف: مالك وهي يف السور التالية
  .، الفرقان، النمل، السجدة، ص، فصلت)األول

                                          
 .٣٠٢ املزهر ص،٢٧٣ ص٢فتح الوصيد السخاوي ج  ،٧٥٧ رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )١(



 

 أصول رواية ورش  ٥٠

 
  } | { z y:  كام يف قوله تعاىل إذا اجتمع مد البدل مع ذات الياء* 

~  ]ففيه لورش أربعة أوجه ]٣٤:البقرة : 
 .الياءذات  فتح معقرص البدل ) ١
 .الياءذات   تقليلمعتوسط البدل ) ٢
 .الياءذات  فتح معمد البدل ) ٣
 .الياءذات   تقليلمعمد البدل ) ٤

 .والفتح عىل التوسط، فيكون املمنوع هو التقليل عىل القرص 

فلـه ]٣٧:البقـرة[  Ñ Ð : كام يف قولـه تعـاىل وإذا تقدمت ذات الياء عىل البدل * 
 : ًأيضا أربعة أوجه

 .فتح ذات الياء مع قرص البدل) ١
 .إشباع البدلمع الياء ذات فتح ) ٢

                                          
عـىل القـارئ أن يقـرأ بالوجـه : وقال يل ،١٢٩أمحد شكري ص كتور دلشيخنا القراءة اإلمام نافع،  )١(

زم به ما دامـت تيلو تعليمه اختار أحد هذه األوجه  أواملقدم، إال إذا أراد التدرب عىل غريه أو تعلمه
 .ّ جملس واحد ويلتزم األوجه اجلائزة املبنية عليه القراءة متصلة يف

 .مكتبة السنة ، ١٩للحرصي ص ، رواية ورش  ،١٣٠أمحد شكري ص . قراءة اإلمام نافع، د)٢(



 

 أصول رواية ورش  ٥١

 .تقليل ذات الياء مع توسط البدل) ٣
  إشباع البدلمعالياء ذات تقليل ) ٤

  4 3 2: نحو قوله تعـاىل   املهموزإذا اجتمع مد البدل مع مد اللني* 

5  ]فلورش أربعة أوجه ،]١٧٠:البقرة : 
 . توسط اللنيمعل قرص البد) ١  
 . توسط اللنيمعتوسط البدل ) ٢  
 . توسط اللنيمعالبدل إشباع )  ٣  
 .إشباع البدل مع إشباع اللني) ٤ 

 .لبدليكون إال مع إشباع االلني ال إشباع ويالحظ أن   
  + * ) (:نحو قولـه تعـاىل  املهموزإذا اجتمع ذات الياء مع مد اللني* 

 :ة أوجه فلورش أربع]٢١٦:البقرة[
 .فتح ذات الياء مع توسط اللني) ١
 . اللني إشباعمعفتح ذات الياء ) ٢
 .تقليل ذات الياء مع توسط اللني) ٣
 .اللنيإشباع  معتقليل ذات الياء ) ٤

                                          
 .مكتبة السنة ، ٢٩للحرصي ص ، رواية ورش  ،١٣٤أمحد شكري ص .قراءة اإلمام نافع، د )١(
 .مكتبة السنة ، ٣٣للحرصي ص ،  رواية ورش )٢(



 

 أصول رواية ورش  ٥٢

' )  : كـام يف قولـه تعـاىل  ،إذا اجتمع مد البدل وذات الياء ومد اللني* 

- , + * )  ]فلورش ستة أوجه]٢٠:النساء : 
 . املهموزقرص البدل وفتح ذات الياء وتوسط اللني) ١  
 .املهموز توسط البدل وتقليل ذات الياء وتوسط اللني) ٢  
 .املهموز اللنيو البدل وفتح ذات الياء وتوسط إشباع) ٣  
 .املهموز إشباع البدل وفتح ذات الياء وإشباع اللني) ٤  
 .املهموز ني البدل وتقليل ذات الياء وتوسط اللإشباع) ٥ 

 .املهموز إشباع البدل وتقليل ذات الياء وإشباع اللني) ٦  
  s: نحــو قولـه تعــاىل  لمـع البـد راء جيـوز فيهــا التفخـيم والرتقيــق اجـتامع* 

w v u t  ]فيه مخسة أوجهف ]٢٠٠:البقرة: 
 . مع ثالثة البدل Ñ تفخيم راء ) ٣ ، ٢ ، ١  
 .شباع البدلترقيق الراء مع قرص وإ ) ٥ ، ٤  

 .  واملمنوع هو ترقيق الراء مع توسط البدل
 : مع البدل فيه مخسة أوجه Æ  :اجتامع نحو* 

                                          
 .مكتبة السنة ، ٣١للحرصي ص ، رواية ورش ، ١٣٤أمحد شكري ص . قراءة اإلمام نافع، د)١(
 .مكتبة السنة ، ٣٢للحرصي ص ، رواية ورش ، ١٣٥أمحد شكري ص . قراءة اإلمام نافع، د)٢(
 .مكتبة السنة ، ٣٤للحرصي ص ،  رواية ورش )٣(



 

 أصول رواية ورش  ٥٣

 .مع ثالثة البدلترقيق الالم ) ٣ ، ٢ ، ١   
 .تغليظ الالم مع توسط وإشباع البدل ) ٥ ، ٤  

 .  واملمنوع هو تغليظ الالم مع قرص البدل
  Å Ä Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ:   وذلك نحو قوله تعـاىل 

Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ  ]٢٣٣:البقرة[. 

 : مع ذات الياء فيه عرشة أوجه ª  :الوقف عىل نحو* 
 :  مخسة عىل فتح ذات الياء -
 .ثالثة البدل مع السكون اخلالص) ٣ ،٢ ، ١  
 .َّقرص البدل ومده بالروم) ٥ ، ٤  

 : ومخسة عىل تقليل ذات الياء -
 .ثالثة البدل مع السكون اخلالص) ٣، ٢ ، ١  
 .َّتوسط البدل ومده بالروم) ٥ ، ٤  

آل [  ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ :   وذلك نحو قوله تعـاىل 
 .]١٤:عمران

! " # $ % &  : فإذا سبقه بدل آخـر نحـو قولـه تعـاىل 

( '  ]ًيكون له أحد عرش وجهاف ]٢٩:الرعد: 
                                          

 .مكتبة السنة ، ٤٠للحرصي ص ،  رواية ورش )١(
 .مكتبة السنة ، ١٠٣للحرصي ص ، ورش  رواية )٢(



 

 أصول رواية ورش  ٥٤

  : "  أربعة عىل قرص -

 .بالسكون املحض  (  وتثليث  % فتح ) ٣ ، ٢ ، ١

 .َّبالروم  (  وقرص  % فتح ) ٤

  : "  ثالثة عىل توسط -

 .بالسكون املحض  (  وتوسط ومد  % تقليل ) ٢ ، ١

 .َّبالروم  (  وتوسط  % تقليل ) ٣

  : "  أربعة عىل قرص -

 .ومَّبالسكون اخلالص والر  (  ومد  % فتح ) ٢، ١

 .َّبالسكون اخلالص والروم  (  ومد  % تقليل ) ٤، ٣

  r q p o n m l k j i h g :يف قوله تعـاىل* 

x w v u t s  ]ــساء ــو  ]٣٦:الن ــني وه ــد ل ــع م اجتم
l،  وذات ياء يف q  و  r  و، وفيه الفتح والتقليل t  

داء عـن ورش يف هـذه ويرى أهـل األ، وعنه اخلالف أيضا فيه بني الفتح والتقليل 
 :اآلية ثالث طرق

                                          
 .مكتبة السنة ، ٥١للحرصي ص ،  رواية ورش )١(



 

 أصول رواية ورش  ٥٥

 : فيكون فيها ثامنية أوجه  t التسوية بني ذات الياء و: الطريقة األوىل 
 .ًفتحهام معا مع توسط اللني) ٢ ، ١
 .ًتقليلهام معا مع مد اللني) ٤ ،٣

 :فيكون فيها ثامنية أوجه   t التفرقة بني ذات الياء و: الطريقة الثانية 
  t سط اللني وفتح ذات الياء وعليه الوجهان يف تو) ٢ ،١
  t توسط اللني وتقليل ذات الياء وعليه الوجهان يف ) ٤ ،٣
  t مد اللني وفتح ذات الياء وعليه الوجهان يف ) ٦ ،٥
  t مد اللني وتقليل ذات الياء وعليه الوجهان يف ) ٨ ،٧

 :أن يف اآلية ستة أوجه : الطريقة الثالثة 
  t توسط اللني وفتح ذات الياء وعليه الوجهان يف ) ٢ ،١
 .ًتوسط اللني وتقليلهام معا) ٣
  t مد اللني وفتح ذات الياء وعليه الوجهان يف ) ٥ ، ٤
  t مد اللني وتقليل ذات الياء وعليه الفتح فقط يف ) ٦

فقط اجتمع يف هذه الكلمة مد لني خمتلف فيه بني القرص والتوسط   °باب * 
 :وله يف هذه الكلمة أربعة أوجه، عىل الصحيح وبعده مد بدل فيه التثليث 

 .قرص الواو مع ثالثة البدل) ٣ ، ٢ ، ١
                                          

 .مكتبة السنة ، ٧٠للحرصي ص ، رواية ورش ، ٨١أمحد شكري ص .قراءة اإلمام نافع، د )١(



 

 أصول رواية ورش  ٥٦

 .توسط الواو وتوسط البدل) ٤

 ]٢٠:األعـراف[  ³ ² ± ° : نحـو قولـه تعـاىل وإذا ركبت مع ذات يـاء 
 :يكون له فيها مخسة أوجه 

 . فتح ذات الياءقرص الواو وقرص البدل وعليه) ١
 .قرص الواو وتوسط البدل وعليه تقليل ذات الياء) ٢
 . البدل وعليه فتح وتقليل ذات الياءإشباعقرص الواو و) ٤ ، ٣
 .توسط الواو وتوسط البدل وعليه تقليل ذات الياء) ٥

  J I H G F E D: نحـو قولـه تعـاىل وإذا ركبت مع بدل وذات ياء 

Q P O N M L K  ]يكون له فيها مخسة أوجه ف]٢٦:األعراف: 
 .وفتح ذات الياء، وقرص الواو ، قرص البدلني) ١
 .وتقليل ذات الياء ، مع قرص وتوسط الواو ، توسط البدلني ) ٣ ، ٢
 .وفتح وتقليل ذات الياء، وقرص الواو ، مد البدلني ) ٥ ، ٤

  :يف هذه الكلمة حكامن]٩١و٥١:يونس[  K باب * 
 .وله فيها التسهيل أو اإلبدال مع القرص واإلشباع، زة الوصل  حكم مه:األول

                                          
 .مكتبة السنة ، ٧١للحرصي ص ،  رواية ورش )١(
 .مكتبة السنة، ٨٨حرصي ص لل، رواية ورش ، ١٦٥أمحد شكري ص .قراءة اإلمام نافع، د )٢(



 

 أصول رواية ورش  ٥٧

وفيه القرص ، والذي نقلت حركته إىل الالم وحذف ) آن (  حكم مد البدل يف :الثاين
 .والتوسط واإلشباع

 :فهذه تسعة أوجه يمتنع وجهان منها وجيوز السبعة الباقية وبياهنا 
 .الماإلبدال مع املد وعليه ثالثة ال) ٣ ، ٢ ، ١
 .اإلبدال مع القرص وعليه قرص الالم فقط) ٤
 .التسهيل وعليه ثالثة الالم) ٧ ، ٦ ، ٥

فإن وقفت عليها جاز التسعة أوجه الـسابقة ثالثـة اهلمـز يف ، هذا يف حالة وصلها 
 .ثالثة الالم

ًجاز فيها وصال ثالثة عرش وجها ] ٥١:يونس[  Ã وإن تقدم عليها بدل  ً: 

 : ثالثة أوجه   Ã  فعىل قرص -
 .اإلبدال مع املد وعليه قرص الالم) ١
 .اإلبدال مع القرص وعليه قرص الالم) ٢
 .التسهيل وعليه قرص الالم) ٣

 :مخسة أوجه   Ã  وعىل توسط -
 .اإلبدال مع املد وعليه توسط وقرص الالم) ٢ ، ١
 .اإلبدال مع القرص وعليه قرص الالم) ٣
 .رص الالمالتسهيل وعليه توسط وق) ٥ ، ٤



 

 أصول رواية ورش  ٥٨

 :مخسة أوجه    Ã  وعىل مد -
 .اإلبدال مع املد وعليه مد وقرص الالم) ٢ ، ١
 .اإلبدال مع القرص وعليه قرص الالم) ٣
 .التسهيل وعليه مد وقرص الالم) ٥ ، ٤

 ثالثة :ًيكون فيها سبعة وعرشون وجها   Ã  وإن وقفت عليها مع تركيبها مع
 Ã   يف سبعة K  جه مطلقة فكل األو. 

  X W V :ع بدل بعدها كام يف املوضع الثاين يف قوله تعاىلمأما إن ركبت 

Y  ]ًففيها ثالثة عرش وجها  ]٩٢:يونس: 
 :ومثلها عىل التسهيل ،  فعىل اإلبدال مع املد مخسة أوجه -

  Yقرص الالم وعليه ثالثة ) ٣ ، ٢ ، ١
  Y توسط الالم وعليه توسط ) ٤
  Y ليه مد مد الالم وع) ٥

   Y  وعىل اإلبدال مع القرص ال جيوز إال قرص الالم وعليه تثليث -
 .ًفتكون ثالثة عرش وجها

 



 

 

 رواية ورش عن نافع ٥٩

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤  بدون ألف   

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٢   
 )كحفص (الفتح. ١: وجهان ًوقفا 

Ÿ تقليل فتحة الدال واأللف .٢    

٣    مديةًإبدال اهلمزة واوا      
٣      تغليظ الالم بعد الصاد     

٤    ًإبدال اهلمزة واوا     

٤     
نقل حركة اهلمزة إىل الالم وحذف اهلمزة مع 

 ق الراءيرقتثالثة البدل و    

٥   تقليلال .٢ الفتح .١ : وجهانًوقفا Ÿ  

٦    صلة امليم بواو مدية  مشبعة    

٦      
ًإبدال اهلمزة الثانية ألفا مع املد . ١: وجهان 

  الثانية اهلمزة تسهيل.٢ املشبع وهو املقدم
 مع صلة ميم اجلمع بواو مشبعة

      
   σ 

٦    ًإبدال اهلمزة واوا     
٧     تقليل فتحة الصاد واأللف ±  
٨    البدلثالثة    



 

 

 رواية ورش عن نافع ٦٠

٨    
 :وجهانًابتداء و،  ثالثة البدلثمنقل 

١.     ٢.   
   

٨    ًإبدال اهلمزة واوا مدية    
٩    البدلثالثة     

٩   
ضم الياء وفتح اخلاء وألف بعدها وكرس 

 الدال   

١٠     نقل حركة اهلمزة إىل التنوين   

١٠    ضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال    
١١   إىل الالم وحذف اهلمزةنقل الفتحة     

١٣       
 صلة امليم بواو  مدية  مشبعة

 البدل ثالثة ثم     

١٣    املوضعني  (  البدلثالثة(   

١٣     ًإبدال اهلمزة واوا مدية    
١٣        مفتوحةًلثانية واواإبدال اهلمزة اًوصال         
١٤    البدلثالثة     

١٤     البدلثالثة    

١٤    نقل الكرسة إىل الواو       

١٤      صلة امليم بواو  مدية  مشبعة      

١٤       ًبدل وصال، عارض وقفا ً     

١٦    تقليلال. ٢ الفتح .١:وجهان Ÿ   

١٧    ترقيق الراء    



 

 

 رواية ورش عن نافع ٦١

١٩     البدلثالثة   

١٩      فتحة الكاف واأللفتقليل  ∇  
٢٠    المتغليظ ال     

٢٠     وصلة امليم واأللفتقليل فتحة الصاد   ±   

٢٠   
ً حركات وصال ٦ أو ٤مد لني مهموز يمد 

  ًووقفا

٢٠  ووقفاً وصالترقيق الراء ً  

٢٢   نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة    

٢٢    ترقيق الراء    

٢٣     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٢٤     فتحة الكاف واأللفتقليل  ∇ 
٢٥    البدلثالثة     

٢٥   نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة      
٢٦    البدلثالثة     

٢٦  وصال ووقفاترقيق الراء ً   )املوضعني   ( ً

٢٧    وجهان:ً، وقفاتغليظ الالم:ًوصال     
٢٧   نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة    
٢٧     ترقيق الراء    

٢٨        بواو  مدية  مشبعةصلة امليم       

٢٨   
 فتح الياء واأللف وهو املقدم.١

∼ يلقلالت.٢   



 

 

 رواية ورش عن نافع ٦٢

٢٩   نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة    
٢٩      تقليلال. ٢الفتح . ١: وجهان    

٢٩     تقليلال. ٢الفتح . ١: وجهان   

٢٩   لني  ال توسط أو إشباع  
٣٠   نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة    
٣٠      فتح الياء      

٣١   ثالثة البدل    
٣١    نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة      
٣١    ثالثة البدل     

٣١      

ساكنة ًياء إبدال اهلمزة الثانية . ١:  أوجه ٣
 تسهيل اهلمزة الثانية. ٢مع املد املشبع 

 إبداهلا ياء مكسورة. ٣ 

    

   … 
    

٣٣     ثالثة البدل   

٣٣      نقل الفتحة إىل امليم وحذف اهلمزة     

٣٣      فتح الياء ثم صلة امليم بواو  مدية  مشبعة       

٣٣   نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة    

٣٤  لدبثالثة ال   
٣٤    تقليلال .٢الفتح . ١: وجهان Š  
٣٤    تقليل فتحة الكاف واأللف  ∇  
٣٥     ثالثة البدل   



 

 

 رواية ورش عن نافع ٦٣

٣٥     نقل الفتحة إىل النون وحذف اهلمزة     

٣٦   نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة    

٣٦    قل الكرس إىل التنوين وحذف اهلمزةن    

٣٧      تقليلال. ٢الفتح . ١: وجهان  ⊆   

٣٧  ثالثة البدل    
٣٨      ًإبدال اهلمزة ألفا     
٣٨    تقليلال. ٢الفتح . ١: وجهان : ًوقفا Ÿ  

٣٨    تقليلال. ٢الفتح . ١ :وجهان Ÿ  
٣٩     البدلثالثة     
٣٩       ًترقيق الراء وصال ووقفا ثم تقليل ً  ⇒   
٤٠    البدلثالثة   

٤١       البدلثالثة    
٤١    البدلثالثة    

٤٣      تغليظ الالم بعد الصاد     

٤٣   البدلثالثة   

٤٤      ًإبدال اهلمزة ألفا     
٤٥      تغليظ الالم بعد الصاد       
٤٥      نقل  ثم ترقيق الراء     

٤٦       صلة امليم بواو  مدية  مشبعة        

٤٨    لني  ال توسط أو إشباع    



 

 

 رواية ورش عن نافع ٦٤

٤٨      ًإبدال اهلمزة واوا     
٤٩      نقل مع ثالثة البدل    
٥٠  ثالثة البدل  
٥١    قليلتال. ٢الفتح . ١: وجهان 7  

٥١      إدغام الذال يف التاء   

٥٣      نقل ثم ثالثة البدل      

٥٣    تقليلال. ٢الفتح . ١: وجهان : ً وقفا 7  

٥٤    تقليلال. ٢الفتح . ١:  وجهان 7  

٥٤    مليم وصلتهاتغليظ الالم وضم ا     

٥٤   ًترقيق الراء وصال ووقفا ً   

٥٤          صلة امليم بواو مدية مشبعة           
٥٥      تقليلال. ٢الفتح . ١:  وجهان 7   

٥٥     ًإبدال اهلمزة واوا     
٥٥      ًفتحة الراء واأللف وقفاتقليل ≤  

٥٧      تغليظ الالم بعد الظاء      

٥٧      تقليلال. ٢الفتح . ١:  وجهان     

٥٧     تغليظ الالم    

٥٨    بالياء املضمومة بدل النون، وفتح الفاء    
٥٨      تقليلال. ٢الفتح . ١:  وجهان ∼   
٥٩     املوضعني ( تغليظ الالم (    



 

 

 رواية ورش عن نافع ٦٥

٥٩   اًوقف وًترقيق الراء وصال   
٦٠      تقليلال. ٢الفتح . ١: وجهان ⊆    

٦٠    تقليلال. ٢الفتح . ١: وجهان 7  

٦٠   الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزةنقل     

٦١      تقليلال. ٢الفتح . ١: وجهان 7   

٦١   اًوقف وًترقيق الراء وصال   
٦١   نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة    
٦١    تقليلال. ٢الفتح . ١: وجهان ⇓  

٦١       اًوقف وًترقيق الراء وصال         

٦١      البدلثالثة    

٦١     البدلثالثة   

٦١     
بدل الياء (ياء ساكنة ممدودة ثم مهزة 

 البدلثالثة ثم   مع املد املتصل)املشددة   

٦٢    البدلثالثة    

٦٢     تقليل فتحة الراء واأللف ≤   

٦٢    حذف اهلمزة    
٦٢     البدلنقل ثم ثالثة   
٦٢     البدلنقل ثم ثالثة    

٦٢       ية مشبعةصلة امليم بواو مد       

٦٣       النقل      

٦٣    البدلثالثة    



 

 

 رواية ورش عن نافع ٦٦

٦٥      ترقيق الراء    

٦٥  اجتمع بدل وعارض للسكون     

٦٧    تقليلال. ٢الفتح . ١: وجهان 7  

٦٧    ًإبدال اهلمزة ألفا مع الصلة      
٦٧    مفتوحةإبدال الواو مهزة     
٦٧      إىل النون وحذف اهلمز ةنقل الفتح      
٦٨     ترقيق الراء     

٦٨     ًإبدال اهلمزة واوا مدية     
٧١    ترقيق الراء   
٧١     نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة     

٧١    ثالثة البدل ثم نقل   

٧٣      تقليلال. ٢الفتح . ١: وجهان �   

٧٣   
  

 صلة امليم بواو  مدية  مشبعة
 دلمع ثالثة الب

   
  

٧٤    نقل الفتحة إىل الواو وحذف اهلمزة   

٧٤    نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة      
٧٥     ًإبدال اهلمزة واوا     
٧٦    البدلثالثة     

٧٦    البدل ثالثة    

٧٦      صلة امليم بواو مدية مشبعة      



 

 

 رواية ورش عن نافع ٦٧

٧٦        صلة امليم بواو مدية مشبعة        

٧٧     ترقيق الراء    

٧٨        مدية مشبعةصلة امليم بواو         
٧٨   صلة امليم بواو مدية مشبعة     

٧٩    
 

 نقل الفتحة إىل التاء وحذف اهلمزة  
  

٨٠      نقل ثم إدغام الذال يف التاء     

٨١    تقليلال. ٢الفتح . ١:  وجهان 9 
٨١        ثالثة البدل ثم )باجلمع ( ألف بعد اهلمزة       

٨١      ًوترقيق الراء وصال ووقفاتقليل ً  ⇒   
٨٢   ثالثة البدل    

٨٣      وحذف اهلمزة إىل الذال نقل الفتحة       

٨٣            تقليلال. ٢الفتح . ١: وجهان Š    ∧   
٨٣      تغليظ الالم بعد الصاد     

٨٣  ثالثة البدل   

٨٣       صلة امليم بواو مدية مشبعة       

٨٤      وحذف اهلمزة إىل الذال نقل الفتحة       

٨٤    تقليل فتحة الياء واأللف   ÿ 
٨٥   تقليل فتحة الياء واأللف ÿ 
٨٥     تشديد الظاء     



 

 

 رواية ورش عن نافع ٦٨

٨٥    وحذف اهلمزةكرسةنقل ال     

٨٥     وصلة امليم وتقليلإبدال   ≤  

٨٥ 
   

    
     

  يف الكلمتنيصلة امليم بواو مدية مشبعة
 وترقيق الراء

 ًإبدال اهلمزة واوا

    
     

    
٨٥      صلة امليم بواو  مدية  مشبعة       

٨٥      التقليل. ٢  الفتح.١: وجهان ∼   
٨٥    ياء بدل التاء بال    
٨٦      التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان ∼   
٨٦      ق الراءيرقتنقل مع ثالثة البدل و     

٨٧       ثالثة البدل نقل ثم         

٨٧   التقليل. ٢ الفتح. ١: ا وجهان ًوقف 7  

٨٧     ثالثة البدل      
٨٧    التقليل. ٢ الفتح. ١: ا وجهان ًوقف 5 

٨٧     التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان   
٨٨     ًواواإبدال اهلمزة     
٨٩    تقليل فتحة الكاف واأللف  ∇  
٩٠     ًإبدال اهلمزة ياء   
٩٠     صلة امليم بواو  مدية  مشبعة        

٩٠      وحذف اهلمزة إىل التنوين نقل الفتحة      



 

 

 رواية ورش عن نافع ٦٩

٩٠    ثالثة البدل     

٩٠     تقليل فتحة الكاف واأللف ∇  
٩١       ثالثة البدلصلة امليم مشبعة ثم         

٩١    ًإبدال اهلمزة واوا   
٩١     بدل الياءةباهلمز       

٩١      ًإبدال اهلمزة واوا     
٩٢    التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان 7  

٩٢     إدغام الذال يف التاء   
٩٣      فتحة اهلمزة إىل الذالنقل       

٩٣    ثالثة البدل   

٩٣     ًإبدال اهلمزة ياء   
٩٣      ًإبدال اهلمزة الفا   
٩٣     مشبعة صلة امليم بواو  ثمثالثة البدل       
٩٣      ًإبدال اهلمزة واوا     
٩٤    نقل الكرس وحذف اهلمزة    
٩٤     ق الراءيرقتنقل مع ثالثة البدل و    

٩٥     نقل الفتحة وحذف اهلمزة    

٩٦ 
     

  
 صلة امليم بواو  مدية  مشبعة 

      
   

٩٦  ترقيق الراء  



 

 

 رواية ورش عن نافع ٧٠

٩٧  التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان  اًوقف Ÿ  

٩٧    تقليل فتحة الراء واأللف ⁄   

٩٧      ًإبدال اهلمزة واوا     
٩٨     إضافة مهزة مكسورة بعد األلف مع املد     

٩٨     تقليل فتحة الكاف واأللف  ∇   
٩٩        اهلمز حذف إىل الدال وةنقل الفتح        

٩٩  ثالثة البدل  

١٠٠     اهلمز حذف إىل الالم وةنقل الفتح       

١٠٠     ًإبدال اهلمزة واوا     
١٠١    ثالثة البدل    

١٠٢    اًوقف وًترقيق الراء وصال      

١٠٢     املوضعني (الفتحة إىل النون نقل (   

١٠٢    اهلمزحذف التنوين وإىل كرسنقل ال     

١٠٢    تقليل فتحة الراء واأللف ⁄   
١٠٢     ق الراءيرقتنقل مع ثالثة البدل و     

١٠٢     ًإبدال اهلمزة ياء   

١٠٣ 
     

  
  اهلمزحذف الواو وإىلنقل الفتح 

 ثم صلة امليم ثم ثالثة البدل 
     

    
١٠٣    اًوقف وًترقيق الراء وصال    
١٠٤   ثالثة البدل     



 

 

 رواية ورش عن نافع ٧١

١٠٤     تقليل فتحة الكاف واأللف ∇  
١٠٤      اهلمز حذف التنوين وإىلنقل الفتح    

١٠٥     اهلمز حذف النون وإىلنقل الفتح     

١٠٦       نقل ثم ثالثة البدل ثم نقل       
١٠٦     ًإبدال اهلمزة الفا  
١٠٦      اهلمزحذف امليم وإىلنقل الفتح       

١٠٦   لني  ال توسط أو إشباع  
١٠٦  اًوقف وًترقيق الراء وصال  

١٠٧      اهلمزحذف امليم وإىلنقل الفتح       

١٠٧   نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة    

١٠٨    التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان 7  

١٠٨    نقل ثم ثالثة البدل    

١٠٨     إدغام الدال يف الضاد     

١٠٩  ترقيق الراء  

١٠٩     اهلمز حذف النون وإىلنقل الفتح     

١٠٩  ثالثة البدل   

١٠٩     ًإبدال اهلمزة ألفا   
١٠٩   لني  ال توسط أو إشباع  
١٠٩  اًوقف وًترقيق الراء وصال  

١١٠       تغليظ الالم     



 

 

 رواية ورش عن نافع ٧٢

١١٠  ثالثة البدل   
١١٠  اًوقف وًترقيق الراء وصال  

١١١       اهلمز حذف التنوين وإىلنقل الفتح     

١١١    تقليل فتحة الراء واأللف ≤ 
١١١      صلة امليم بواو مدية مشبعة        

١١٢    التقليل. ٢ الفتح. ١:  وجهان 9 
١١٢      اهلمز حذف النون وإىلنقل الفتح      

١١٣     املوضعني  (   واأللفتقليل فتحة الراء( ≤  
١١٣   املوضعني (و إشباع اللني توسط أ (  
١١٤        ثم تغليظ الالمنقل     

١١٤      التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان ⊕ 

١١٤      صلة امليم بواو  مدية  مشبعة    

١١٤      التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان ∼   
١١٤     ق الراءيرقتنقل مع ثالثة البدل و     

١١٦    نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة     

١١٧    نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة     

١١٧    التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان Ó  

١١٨    ًلفا إبدال اهلمزة أ   
١١٨   ثالثة البدل   

١١٨   نقل وثالثة البدل    



 

 

 رواية ورش عن نافع ٧٣

١١٩     فيهامترقيق الراء     

١١٩   فتح التاء  وإسكان الالم   
١١٩    نقل الفتحة إىل النون وحذف اهلمزة    

١٢٠     التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان ∂  

١٢٠     تقليل فتحة الراء واأللف ≤   

١٢٠    إىل الالم وحذف اهلمزةكرسةنقل ال     
١٢٠  التقليل. ٢ الفتح. ١: ا وجهان ًوقف Ÿ 

١٢٠     التقليل. ٢ تحالف. ١: وجهان Ÿ  

١٢١   ثالثة البدل   

١٢١    ًإبدال اهلمزة واوا  
١٢١     ترقيق الراء    

١٢٣    لني  ال توسط أو إشباع    

١٢٤      التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان ∏  

١٢٤   فتح الياء   

١٢٥  فتح اخلاء   

١٢٥    

 ًتغليظ الالم وصال 
   الفتح مع التغليظ.١:وجهان : ًوقفا 

 التقليل مع الرتقيق .٢
 ∏ 

١٢٥    ترقيق الراء    

١٢٦       بدلثالثة الثم نقل      

١٢٦         اهلمز حذفالقاف وإىل نقل الفتح        



 

 

 رواية ورش عن نافع ٧٤

١٢٦     ثالثة البدلثم نقل    

١٢٦      نقل مع ثالثة البدل     
١٢٦    ق الراءيرقت وتقليل فتحة النون واأللف  ⇒  
١٢٦     ًإبدال اهلمزة ياء   
١٢٦    اًوقف وًترقيق الراء وصال   

١٢٩       صلة امليم بواو مدية مشبعة مع ثالثة البدل          

١٢٩          صلة امليم بواو مدية مشبعة        

١٣٠      التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان ∼   
١٣٠      ق الراءيرقتنقل مع ثالثة البدل و      

١٣٢   
 مهزة مفتوحة ثم واو ساكنة وختفيف الصاد

″ فتحالالتقليل أو مع   

١٣٢      التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان ⊃   

١٣٣    تسهيل اهلمزة الثانية     … 
١٣٣    ثالثة البدل    

١٣٥       اهلمز حذفالتنوين وإىل نقل الفتح     

١٣٥     فتحة الراء واأللفتقليل ≤ 
١٣٦    ثالثة البدل    

١٣٦     اهلمزحذفالالم وإىل نقل الفتح     
١٣٦     املوضعني ( ثالثة البدل (   

١٣٦     فيهام(التقليل . ٢ الفتح. ١: وجهان( 7  5 

١٣٦       مع املد املتصل ثم البدلمهزة إسكان الياء ثم      



 

 

 رواية ورش عن نافع ٧٥

١٣٧      ثالثة البدلثم نقل       

١٣٧    ثالثة البدل  

١٣٨      اهلمز حذفالنون وإىل نقل الفتح      

١٣٩        اهلمز حذفالالم وإىل نقل الفتح         

١٣٩     صلة امليم بواو  مدية  مشبعة      

١٤٠    ًإبدال التاء ياء    
١٤٠     اهلمزحذفو الفتح إىل الالم نقل      
١٤٠      اهلمز حذفالتنوين وإىل نقل الفتح     

١٤٠     فتحة الراء واأللفتقليل ≤ 

١٤٠     
 مع اإلشباع االبدال .١: وجهاننقل ثم 
 )يف الوجهني صلة امليم( ثم  التسهيل.٢ 

    
   σ 

١٤٠        ثم تغليظ الالمنقل     

١٤٢     التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان √  

١٤٢     
ً الثانية واوا خالصة  اهلمزةإبدال. ١:وجهان 

 مكسورةوهو املقدم
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢

     
    …  

١٤٣       صلة امليم بواو  مدية  مشبعة       

١٤٣       نقل ثم ترقيق الراء     

١٤٣    التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان ًوقفا Ÿ  

١٤٣      صلة امليم بواو مدية مشبعةثالثة البدل ثم       

١٤٣    ثالثة البدل    



 

 

 رواية ورش عن نافع ٧٦

١٤٤    فتحة الراء واأللفتقليل ≤  

١٤٤      التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان  ∂   

١٤٤    ثالثة البدل    

١٤٥        اهلمزحذفالنون وإىل نقل الفتح     
١٤٥    ثالثة البدل    

١٤٥   ثالثة البدل   

١٤٦    دلثالثة الب    

١٤٨     ترقيق الراء     
١٤٨     ًإبدال اهلمزة الفا  
١٤٨     اهلمز حذفالتنوين وإىل  كرسنقل ال      
١٤٨    لني  ال توسط أو إشباع   
١٤٨    اًوقف وًترقيق الراء وصال    

١٥٠     مفتوحةًإبدال اهلمزة ياء   

١٥٠      اهلمز حذفالتنوين وإىل  كرسنقل ال     

١٥٠    تغليظ الالم    

١٥١        البدلثالثة صلة امليم ثم        

١٥٣    البدلثالثة     

١٥٣       تغليظ الالم       
١٥٤       اهلمز حذفالالم وإىل نقل الفتح       

١٥٥   لني  ال توسط أو إشباع   



 

 

 رواية ورش عن نافع ٧٧

١٥٥      اهلمز حذفالالم وإىل نقل الفتح      
١٥٥      اهلمز حذفالالم وإىل تح نقل الف       

١٥٧    تغليظ الالم    

١٥٨   اًوقف وًترقيق الراء وصال   
١٥٨    اًوقف وًترقيق الراء وصال    

١٥٨      اهلمزحذف وتنوينالإىل كرس نقل ال: ًوصال       

١٥٩     التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان Ÿ   

١٦٠      تغليظ الالم      

١٦١        اهلمز حذفالتنوين وإىل  ضمنقل ال         

١٦٣      صلة امليم بواو  مدية  مشبعة        

١٦٤   
 نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة

 )مواضع ٣ (    

١٦٤     تقليل فتحة اهلاء واأللف      
١٦٤     التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان ∼   

١٦٤    البدلثالثة   
١٦٥    البدلثالثة     

١٦٥   اً مع التقليل وقفبالتاء بدل الياء ≤  
١٦٥     تغليظ الالم    

١٦٦    نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة     

١٦٧    نقل الفتحة إىل الواو وحذف اهلمزة   

١٦٧     البدلثالثة     



 

 

 رواية ورش عن نافع ٧٨

١٦٧    ليل فتحة النون واأللفتق  ⇒  
١٦٨   نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة    

١٦٨     إسكان الطاء مع القلقلة     
١٦٨      اهلمزحذف وتنوينالإىل كرس نقل ال: ًوصال      

١٦٩   ًا إبدال اهلمزة ألف     
١٧٠       البدلثالثة      

١٧٠     البدلثالثة    

١٧٠    توسط أو إشباع اللني املهموز    

١٧٢    البدلثالثة     

١٧٢    صلة امليم بواو مدية مشبعة      

١٧٣     ًضم النون وصال     
١٧٣   اًوقف وًترقيق الراء وصال   
١٧٣      اهلمزحذف وتنوينالإىل كرس نقل ال: ًوصال      

١٧٤         إىل التنوين وحذف اهلمزةضمنقل ال         

١٧٤      ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٧٤      صلة امليم بواو مدية مشبعة       

١٧٤+ 
١٧٥ 

    
    

    إىل التنوين وحذف اهلمزحركة اهلمزنقل 
    

١٧٥     التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان Ÿ   
١٧٥        ًوصال ووقفاترقيق الراء ً       

١٧٥    تقليل فتحة النون واأللف  ⇒  



 

 

 رواية ورش عن نافع ٧٩

١٧٧     ورققهاضم الراء       
١٧٧      ورققهاختفيف النون مكسورة وضم الراء        
١٧٧     البدلثالثة مع نقل   

١٧٧    
نقل حركة اهلمزة إىل الالم وحذف اهلمزة مع 

 ثالثة البدل    

١٧٧      وزاد بعدها مهزة مكسورة األوىلخفف الياء 
 البدلثالثة مع املد املتصل ثم    

١٧٧   
 التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهاناًوقف

 � البدلثالثة مع ) املوضعني(

١٧٧        التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان Š     

١٧٧        التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان  ∧    

١٧٧      تغليظ الالم بعد الصاد     

١٧٧     صلة امليم بواو  مدية  مشبعة      
١٧٨    البدلثالثة     

١٧٨      التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان ً وقفا 9  
١٧٨       التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان نقل ثم \  \   
١٧٨      نقل الفتحة إىل النون وحذف اهلمزة     
١٧٨   توسط أو إشباع اللني  

١٧٨       إىل التنوين وحذف اهلمزةكرسةنقل ال      

١٧٨     التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان Ÿ   

١٧٨     نقل الفتحة إىل التنوين وحذف اهلمزة   
١٧٩    نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة   



 

 

 رواية ورش عن نافع ٨٠

١٨٠      صلة امليم بواو  مدية  مشبعة       

١٨٠    ترقيق الراء   
١٨٠      ىل الالم وحذف اهلمزةنقل الفتحة إ     

١٨٢         يف املوضعنينقل      
١٨٢    تغليظ الالم    

١٨٣   ثالثة البدل     

١٨٤     نقل الفتحة إىل التنوين وحذف اهلمزة    

١٨٤       يف الكلمتنينقل       

١٨٤ 
  

  
   

 ضم التاء بال تنوين
 كرس امليم

 فتح امليم والسني وألف بعدها وفتح النون

   
   

   

١٨٤    ًوصال ووقفاترقيق الراء ً   
١٨٤   املوضعني( ًقفاً وصال ووترقيق الراء(   
١٨٤      صلة امليم بواو مدية مشبعة     

١٨٥   التقليل. ٢ الفتح. ١: ا وجهان ًوقف Ÿ  

١٨٥    التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان Ÿ  

١٨٥     نقل الفتحة إىل التنوين وحذف اهلمزة    

١٨٥       يف الكلمتنينقل       
١٨٥        ترقيق الراء       
١٨٥     التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان Ÿ 



 

 

 رواية ورش عن نافع ٨١

١٨٦      إىل التنوين وحذف اهلمزةنقل الضمة      

١٨٦ 
 

  
 إثبات الياء: ًوصال
 حذف الياء : ًوقفا 

  
  

١٨٦       ًإبدال اهلمزة واوا      
١٨٦    فتح الياء  

١٨٧    النقل مع  ثالثة البدل    

١٨٧    ترقيق الراء    

١٨٧    لفتحة إىل الالم وحذف اهلمزةنقل ا    

١٨٧    نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة     

١٨٧     ترقيق الراء     

١٨٧     البدلثالثة   

١٨٨       ًإبدال اهلمزة ألفا     
١٨٨       ًإبدال اهلمزة ألفا     
١٨٨      وحذف اهلمزةنوننقل الفتحة إىل ال      

١٨٨    نقل الكرسة إىل الالم وحذف اهلمزة     

١٨٩   نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة    

١٨٩     ترقيق الراء    

١٨٩      ًإبدال اهلمزة ألفا   
١٨٩       ورققهاختفيف النون مكسورة وضم الراء       
١٨٩        التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان  ⊆   



 

 

 رواية ورش عن نافع ٨٢

١٨٩     ًإبدال اهلمزة ألفا   
١٨٩      تحة إىل النون وحذف اهلمزةنقل الف      

١٩١    تقليل فتحة الكاف واأللف  ∇  
١٩٤        املوضعني (التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان( Ÿ   

١٩٥     صلة امليم بواو  مدية  مشبعة      
١٩٦       ة إىل النون وحذف اهلمزةضمنقل ال      
١٩٦     البدلثالثة    

١٩٦     نقل الفتحة إىل التنوين وحذف اهلمزة    

١٩٦  التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان  اًوقف ′ 

١٩٦    لتنوين وحذف اهلمزةنقل الفتحة إىل ا    

١٩٦     نقل الفتحة إىل التنوين وحذف اهلمزة     

١٩٦       إىل التنوين وحذف اهلمزةكرسةنقل ال         

١٩٦       نقل الفتحة إىل النون وحذف اهلمزة     

١٩٧   وصال ووقفاالراءقيق تر ً ً    

١٩٧     التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان    

١٩٧    نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة    

١٩٨     نقل الفتحة إىل احلاء وحذف اهلمزة    
١٩٨     التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان Ÿ  

١٩٩       الراءترقيق      

٢٠٠      
    

  البدلثة صلة امليم مشبعة ثم ثال
 مدية مشبعةثم صلة امليم بواو 

     
     



 

 

 رواية ورش عن نافع ٨٣

٢٠٠     نقل الفتحة إىل الواو وحذف اهلمزة     

٢٠٠    هاترقيق الراء أو تفخيم:وجهان     
٢٠٠    البدلثالثة    

٢٠٠     التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان ∼   
٢٠٠      ق الراءيرقتنقل مع ثالثة البدل و      

٢٠١    البدلثالثة    

٢٠١      التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان ∼   
٢٠١      ق الراءيرقتنقل مع ثالثة البدل و      

٢٠١    تقليل فتحة النون واأللف  ⇒  
٢٠٣       التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان  ⊆  

٢٠٣       صلة امليم بواو  مدية  مشبعة       

٢٠٤      التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان ∼   
٢٠٥      التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان √   
٢٠٥     التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان  ⊕ 

٢٠٥   نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة    

٢٠٦    الالم وحذف اهلمزةنقل الكرسة إىل      
٢٠٦     ًإبدال اهلمزة ياء   
٢٠٧    البدلثالثة    
٢٠٨    البدلثالثة     



 

 

 رواية ورش عن نافع ٨٤

٢٠٨    بفتح السني    
٢٠٨     مع القلقلة (إسكان الطاء(     
٢١٠     ًدال اهلمزة ألفا إب     
٢١٠      نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة     
٢١٠    ة إىل الالم وحذف اهلمزةضمنقل ال    

٢١١      نقل ثم ثالثة البدل     

٢١١     البدلنقل ثم ثالثة     

٢١٢      التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان ∼   
٢١٢    البدلثالثة     

٢١٣       
 مكسورة بعدهامهزة خفف الياء األوىل وزاد 

 ً وصالالبدلثالثة مع املد املتصل ثم    

٢١٣   البدلثالثة   

٢١٣   التقليل. ٢ الفتح. ١: ا وجهان ًوقف Ÿ  

٢١٣    البدلثالثة     

٢١٣     
 ًواوا مكسورة  الثانية اهلمزةإبدال. ١:وجهان 

 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢
     

    …  
٢١٣       وحذف اهلمزةتنوينلنقل الفتحة إىل ا:ًوصال        

٢١٤      صلة امليم بواو  مدية  مشبعة       

٢١٤      ًإبدال اهلمزة ألفا   
٢١٤    ضم الالم   
٢١٤    البدلثالثة     



 

 

 رواية ورش عن نافع ٨٥

٢١٤     يلالتقل. ٢ الفتح. ١: وجهان �  

٢١٥     نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة      
٢١٥       التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان  ∧    

٢١٦     املوضعني (الفتح. ٢التقليل . ١: وجهان( 5  
٢١٦    ًوصال ووقفاالراء ترقيق ً   

٢١٦     املوضعني ( ني املهموز لتوسط أو إشباع ال(     

٢١٧   ًوصال ووقفاالراء ترقيق ً  

٢١٧    الراء ترقيق   

٢١٧     صلة امليم بواو مدية مشبعة      

٢١٧    الراء ترقيق   

٢١٧ 
   

  
 نقل الفتحة إىل التاء وحذف اهلمزة

   
   

٢١٧     التقليل. ٢ الفتح. ١:  وجهان ∼   
٢١٧       ق الراءيرقت ثالثة البدل ومعنقل       

٢١٧    تقليل فتحة النون واأللف  ⇒  
٢١٨    البدلثالثة     

٢١٩    ًوصال ووقفاالراء ترقيق ً   
٢١٩    ثالثة البدلثمنقل     

٢٢٠     التقليل. ٢ الفتح. ١:  وجهان ∼   
٢٢٠       ق الراءيرقت ثالثة البدل وثمنقل       



 

 

 رواية ورش عن نافع ٨٦

٢٢٠      التقليل. ٢ الفتح. ١: هان وج  ∧   
٢٢٠       وتغليظ الالم بعد الصادنقل     

٢٢٠    ًووقفاًالراء وصال ترقيق   

٢٢٠       صلة امليم بواو مدية مشبعة       

٢٢١    ًإبدال اهلمزة واوا    
٢٢١     ًإبدال اهلمزة واوا      
٢٢١      وصال ووقفا الراءترقيق ً  )املوضعني(ً  

٢٢١        نقل الفتح إىل الواو وحذف اهلمزة       
٢٢١     ًإبدال اهلمزة واوا     
٢٢١   ًمزة واوا إبدال اهل   

٢٢١ 
     

    

 نقل الفتح إىل الواو وحذف اهلمزة
 صلة امليم بواو مدية مشبعةو

       
     

٢٢١    تقليل فتحة النون واأللف  ⇒  
٢٢١      ترقيق الراء      

٢٢١    البدلثالثة   

٢٢٢  التقليل. ٢ الفتح. ١: ا وجهان ًوقف ′ 

٢٢٢      ًإبدال اهلمزة ألفا   
٢٢٣      ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢٢٣       التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان ثمصلة امليم    ⇓ 

٢٢٣      ًإبدال اهلمزة واوا     



 

 

 رواية ورش عن نافع ٨٧

٢٢٤   
  

 صلة امليم بواو  مدية  مشبعة   
  

٢٢٥      املوضعني(  مفتوحةًإبدال اهلمزة واوا(    

٢٢٦      ًإبدال اهلمزة واوا   
٢٢٦     البدلثالثة    

٢٢٧   تغليظ الالم    

٢٢٨      تغليظ الالم     

٢٢٨    ًإبدال اهلمزة واوا   
٢٢٨    ق الراءيرقتنقل مع ثالثة البدل و    

٢٢٨      حذف اهلمزةنقل الفتح إىل النون و     
٢٢٨     تغليظ الالم    

٢٢٩   تغليظ الالم    

٢٢٩      نقل الفتح إىل التنوين وحذف اهلمزة     

٢٢٩     صلة امليم بواو  مدية  مشبعة      

٢٢٩    اهلمزة ألفا إبدال ً    
٢٢٩      البدلثالثة    
٢٢٩       ثم النقللني مهموز مد      

٢٢٩    صلة امليم بواو  مدية  مشبعة      
٢٣٠      املوضعني (تغليظ الالم(     
٢٣٠      ترقيق الراء      



 

 

 رواية ورش عن نافع ٨٨

٢٣١   تغليظ الالم    

٢٣١      نقل الفتح إىل التنوين وحذف اهلمزة      

٢٣١     وتغليظ الالمإدغام الدال يف الظاء      
٢٣١    البدلثالثة    
٢٣١    بدل الواو مهزةي    
٢٣١   توسط أو إشباع اللني املهموز  
٢٣٢   تغليظ الالم    

٢٣٢    ًإبدال اهلمزة واوا    
٢٣٢     ثالثة البدل ثمنقل     

٢٣٢       تقليل أو فتحصلة امليم بواو  مدية  مشبعة ثم       
٢٣٣    نقل الفتح إىل النون وحذف اهلمزة   
٢٣٣     إىل التنوين وحذف اهلمزةكرسنقل ال     
٢٣٣     نقل الفتح إىل النون وحذف اهلمزة     
٢٣٣     ققيالرت. ٢ غليظالت. ١: وجهان   

٢٣٣       صلة امليمثم نقل       

٢٣٣       صلة امليم بواو مدية مشبعة      

٢٣٣     البدلثالثة    

٢٣٣   ًووقفاًالراء وصال ترقيق  

٢٣٤    ًووقفاًالراء وصال ترقيق   

٢٣٥      
  

 ًإبدال اهلمزة الثانية ياء خالصة مفتوحة
  وحذف اهلمزةاونقل الفتح إىل الومع 

     
 



 

 

 رواية ورش عن نافع ٨٩

٢٣٥      نقل ترقيق الراء ثم    

٢٣٦     بعةصلة امليم بواو  مدية  مش      

٢٣٦   تغليظ الالم    

٢٣٦       يف املوضعني(إسكان الدال مع القلقلة(     
٢٣٧     تغليظ الالم     
٢٣٧      صلة امليم بواو  مدية  مشبعة       
٢٣٧       التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان     
٢٣٧      صلة امليم بواو  مدية  مشبعة       
٢٣٧    ًووقفاًالراء وصال ترقيق   

٢٣٨ 
    

    
 تغليظ الالم فيهام

    
     

٢٣٨       التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان ≠     

٢٣٩     نقل الفتح إىل التنوين وحذف اهلمزة      

٢٤٠     تنوين ضم     
٢٤٠     إىل التنوين وحذف اهلمزةكرسنقل ال        

٢٤٠       لكلمتنيا ترقيق الراء يف      

٢٤١      تغليظ الالم     

٢٤٢      البدلصلة امليم بواو مدية مشبعة ثم ثالثة       
٢٤٣   تقليل فتحة الياء واأللف ÿ 



 

 

 رواية ورش عن نافع ٩٠

٢٤٣      صلة امليم بواو مدية مشبعة       
٢٤٣    صلة امليم ثمالتقليل. ٢ الفتح. ١:وجهان   ∼    
٢٤٥      ضم الفاء الثانية    
٢٤٥     ًووقفاًالراء وصال ترقيق    
٢٤٥    بالصاد بدل السني   
٢٤٦   التقليل. ٢ الفتح. ١: جهان  و 7  

٢٤٦    مع املد هامهزة بعدإسكان الياء و    

٢٤٦      ثم صلة امليم  كرس السني        

٢٤٦        إىل الدال وحذف اهلمزةضمنقل ال        
٢٤٦    تقليل فتحة الياء واأللف   ÿ 

٢٤٦      إىل الواو وحذف اهلمزةكرسنقل ال       
٢٤٧    صلة امليمثم  هامهزة بعدإسكان الياء و       
٢٤٧    التقليل. ٢ الفتح. ١:  وجهان ⇓  
٢٤٧    ًواوا إبدال اهلمزة    
٢٤٧      التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان ⊃   
٢٤٧     ًإبدال اهلمزة واوا  
٢٤٨    صلة امليمثم  هامهزة بعدإسكان الياء و       
٢٤٨    البدلثالثة   

٢٤٨     ًإبدال اهلمزة ألفا     
٢٤٨    املوضعني (البدلثالثة(  



 

 

 رواية ورش عن نافع ٩١

٢٤٨    التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان 7  

٢٤٨    البدلثالثة   

٢٤٨     صلة امليم بواو  مدية  مشبعة     

٢٤٨      ًإبدال اهلمزة واوا     
٢٤٩   وجهان: ً، وقفاتغليظ الالم:ًالوص   

٢٤٩       فتح ا لياء      

٢٤٩    فتح الغني     
٢٤٩    البدلثالثة     

٢٤٩     ًووقفاًالراء وصال ترقيق    
٢٥٠       هلمزةنقل الفتح إىل التاء وحذف ا         

٢٥٠     تقليل فتحة الكاف واأللف  ∇  
٢٥١     و الفتح  أ ثم التقليل البدلثالثة �  
٢٥١   كرس الدال وفتح الفاء وألف بعدها   
٢٥١   نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة    
٢٥٢    البدلثالثة   
٢٥٣       البدلثالثة      

٢٥٣   التقليل. ٢ الفتح. ١: ا وجهان ًوقف 5 

٢٥٣     البدلنقل ثم ثالثة     

٢٥٤    البدلثالثة     

٢٥٤     ًإبدال اهلمزة ألفا    



 

 

 رواية ورش عن نافع ٩٢

٢٥٤       ترقيق الراء      

٢٥٥       ًإبدال اهلمزة ألفا      
٢٥٥     املوضعني(نقل(    

٢٥٥   لني  ال توسط أو إشباع   

٢٥٥       البدلثالثة      
٢٥٦    ترقيق الراء    

٢٥٦    ًإبدال اهلمزة واوا   
٢٥٦      التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان ⊆   
٢٥٧    البدلثالثة     

٢٥٧    تقليل فتحة النون واأللف  ⇒  
٢٥٨      التقليلأو  فتحال  ثمالبدلالنقل ثم ثالثة    �  

٢٥٨       ًمد مشبعاإثبات األلف ومدها       

٢٥٨     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٢٥٨     ًإبدال اهلمزة ألفا  
٢٥٩    التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان ⇓  
٢٥٩     التنوين وحذف اهلمزةنقل الفتحة إىل     

٢٥٩       نقل الكرسة إىل الراء وحذف اهلمزة      

٢٥٩       املوضعني(نقل(     

٢٥٩   تقليل فتحة امليم واأللف ∧  
٢٥٩     البدلثالثة    



 

 

 رواية ورش عن نافع ٩٣

٢٥٩   بدل الزاي املرققةراءبال     
٢٥٩    لني  ال توسط أو إشباع     

٢٥٩  ًترقيق الراء وصال ووقفا ً  
٢٦٠      التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان �   

٢٦٠    ًإبدال اهلمزة واوا   
٢٦٠     تقليلال. ٢ الفتح. ١: وجهان 9 
٢٦٠     نقل الفتحة إىل الذال وحذف اهلمزة     
٢٦٠      ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢٦٠      وحذف اهلمزةيمنقل الفتحة إىل امل     
٢٦١      مزةنقل الفتحة إىل التنوين وحذف اهل      
٢٦٢    التقليل. ٢ الفتح. ١: ا وجهان ًوقف  ′ 
٢٦٢      صلة امليم بواو  مدية  مشبعة       
٢٦٣     ترقيق الراء     

٢٦٣   ترقيق الراء   
٢٦٣    التقليل. ٢ الفتح. ١: ا وجهان ًوقف  ′ 
٢٦٤    البدلثالثة     

٢٦٤   
 نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة 

′ يل أو الفتحقلتثم ال  

٢٦٤      ًإبدال اهلمزة واوا     
٢٦٤     نقل مع ثالثة البدل    

٢٦٤      راءترقيق ال      



 

 

 رواية ورش عن نافع ٩٤

٢٦٤    لني  ال توسط أو إشباع     

٢٦٤    تقليل فتحة الكاف واأللف  ∇  
٢٦٥      نقل حركة اهلمزة إىل النون وحذف اهلمزة     

٢٦٥           نقل ال ضم الراء ثم        

٢٦٥       إسكان الكافو ثم النقل البدلثالثة       

٢٦٥       ثم نقلالراء ترقيق : ًوصال       
٢٦٦      صلة امليم بواو  مدية  مشبعة      

٢٦٦   اهلمزة إىل الالم وحذف اهلمزةنقل حركة      

٢٦٦    البدلثالثة مع نقل    

٢٦٧     البدلثالثة     

٢٦٧   نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة    

٢٦٧    ثالثة البدل    

٢٦٨      ًة ألفا إبدال اهلمز     
٢٦٨     ترقيق الراء     

٢٦٩     ًإبدال اهلمزة واوا  
٢٦٩    ًإبدال اهلمزة واوا   
٢٦٩    النقل ثم ثالثة البدل       

٢٦٩      ترقيق الراء فيهام      

٢٦٩    نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة    
٢٧٠     نقل الفتحة إىل التاء وحذف اهلمزة      



 

 

 رواية ورش عن نافع ٩٥

٢٧٠+ 
٢٧١       وقفاترقق الراء (ثم نقل  ثم تقليل نقل ً(  ±  

٢٧١       ًإبدال اهلمزة واوا      
٢٧١    ترقيق الراء    
٢٧١     بالنون بدل الياء  وسكون الراء     
٢٧١      البدلثالثة     

٢٧١    ًووقفاًالراء وصال ترقيق   

٢٧٢   التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان Ÿ  
٢٧٢     تغليظ الالم     

٢٧٣    ترقيق الراء    

٢٧٣   نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة    

٢٧٣     بكرس السني      
٢٧٣    التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان ∧   
٢٧٤     هلاء واأللف فتحة اتقليل    
٢٧٤   ترقيق الراء   

٢٧٤      صلة امليم بواو  مدية  مشبعة       

٢٧٥      ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢٧٥     الفتح. ٢التقليل . ١: وجهان    
٢٧٥    ة النون واأللفتقليل فتح  ⇒  
٢٧٦+ 
٢٧٧      الكرسة تقليل ثم نقل الفتحة ثم نقل   ⊃    



 

 

 رواية ورش عن نافع ٩٦

٢٧٧    البدلثالثة     

٢٧٧       تغليظ الالم     

٢٧٧     البدلثالثة   

٢٧٧      ة امليم بواو مدية مشبعةصل       
٢٧٨    البدلثالثة     

٢٧٨      ًإبدال اهلمزة واوا    
٢٧٩     ًإبدال اهلمزة ألفا     
٢٧٩     البدلثالثة   

٢٧٩     تغليظ الالم     

٢٨٠       ترقيق الراء ثم النقل      

٢٨٠      ضم السني     

٢٨٠    تشديد الصاد    
٢٨٠    ترقيق الراء    
٢٨٠      صلة امليم بواو مدية مشبعة       

٢٨١      التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان   :  
٢٨١    تغليظ الالم    
٢٨٢     البدلثالثة     

٢٨٢    ة إىل التنوين وحذف اهلمزةكرسنقل ال     

٢٨٢     التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان  ً وقفا  ∧  
٢٨٢    املوضعني ( ً اهلمزة ألفا إبدال(  



 

 

 رواية ورش عن نافع ٩٧

٢٨٢     نقل الفتحة إىل التنوين وحذف اهلمزة    

٢٨٢     لني  ال توسط أو إشباع     

٢٨٢     نقل الفتحة إىل التنوين وحذف اهلمزة    
٢٨٢     هلمزةنقل الفتحة إىل التنوين وحذف ا    

٢٨٢      ًبإبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة     
٢٨٢       املوضعني  ( التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان(  Ÿ   
٢٨٢     ترقيق الراء      

٢٨٢    نقل ثم تقليل فتحة الراء واأللف  ≤   

٢٨٢      
 ةمكسورً الثانية واوا  اهلمزةإبدال. ١:وجهان 

 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢
      
    …  

٢٨٢     ترقيق الراء  ثم نقل       

٢٨٢       ترقيق الراء  ثم نقل      

٢٨٢      صلة امليم بواو  مدية  مشبعة       
٢٨٢     التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان ⇓ 
٢٨٢    بتنوين رفع    
٢٨٢    ثم ترقيق الراءبتنوين رفع      
٢٨٢     ترقيق الراء     
٢٨٢     نقل الفتحة إىل التنوين وحذف اهلمزة    

٢٨٢    لني  ال توسط أو إشباع   
٢٨٣     ةنقل الفتحة إىل النون وحذف اهلمز    
٢٨٣    مفتوحةًإبدال اهلمزة واوا      



 

 

 رواية ورش عن نافع ٩٨

٢٨٣       
ُ، ويبدأ ً إبدال اهلمزة ياء:ًوصال ا هبمزة هب َ

 )كحفص(مضمومة ثم واو مدية     

٢٨٣     البدلثالثة    
٢٨٣   نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة    

٢٨٣      صلة امليم بواو  مدية  مشبعة      
٢٨٤     مع اإلظهار الراءإسكان      
٢٨٤     مظهرة الباء إسكان     
٢٨٤    لني  ال توسط أو إشباع   
٢٨٤      البدلثالثة  ثم نقل ثم ترقيق الراء    Τ  

٢٨٥      ًل اهلمزة واوا إبدا     
٢٨٥     البدل  ثالثة النقل ثم     

٢٨٥    ًترقيق الراء وصال ووقفا ً   

٢٨٦       نقل الفتحة إىل التنوين وحذف اهلمزة     
٢٨٦       مفتوحةًإبدال اهلمزة واوا      

٢٨٦      نقل الفتحة إىل الواو وحذف اهلمزة      
٢٨٦       التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان  √  
٢٨٦    تقليل فتحة الكاف واأللف  ∇  

 
 ورشرواية  ـانالبيــــــــــــــــــــ رواية حفص اآلية
٣     واأللفتقليل فتحة الراء  ⁄   



 

 

 رواية ورش عن نافع ٩٩

٤    التقليل. ٢ الفتح. ١: ًوقفا وجهان Ÿ  

٥     التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان ⊃  

6      ترقيق الراء      

7 
   

    
 ًإبدال اهلمزة ألفا 

   
   

10    تقليل فتحة النون واأللف  ⇒  
12     ًإبدال اهلمزة ياء   
١٣    تقليل فتحة الراء واأللف ≤   
١٣    ترقيق الراء    
١٣     بالتاء بدل الياء       
١٣     ا مفتوحةًواوإبدال اهلمزة      

١٣      
ً الثانية واوا  اهلمزةإبدال. ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢ مكسورة

     
    …  

١٣     ترقيق الراء     

١٣    تقليل فتحة الصاد واأللفنقل و ±  
14        التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان ∼   
١٥        تسهيل اهلمزة الثانية نقل ثم     4 
١٥   ًووقفاًالراء وصال ترقيق   

١٦    تقليل فتحة النون واأللف  ⇒  
١٧      أللف وااءتقليل فتحة احلنقل و ™    



 

 

 رواية ورش عن نافع ١٠٠

٢٠    ًبالياء وصال، وحذفها وقفا ً     

٢٠     
ًإبدال اهلمزة الثانية ألفا مع املد . ١: وجهان 

  تسهيل الثانية.٢ املشبع وهو املقدم
    

   σ 

٢٠   ًووقفاًالراء وصال ترقيق   

٢١     مع املد أسكن الياء وزاد مهزة مكسورة    
٢١    ألفاإبدال اهلمزة ً    

٢٢      التقليل. ٢ الفتح. ١:  وجهان ∼   
٢٢    نقل وبدل وترقيق الراء     

٢٣     التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان  √   

٢٥    تغليظ الالم    

٢٦    ًإبدال اهلمزة واوا   
٢٦    ترقيق الراء    

٢٦  ترقيق الراء  

٢٧     تقليل فتحة اهلاء واأللف   
٢٨       ًإبدال اهلمزة واوا     
٢٨      فتحة الكاف واأللفتقليل  ∇  
٢٨      ًإبدال اهلمزة واوا     
٢٨     التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان ⊆  

٢٨      ترقيق الراء       

٢٨    ترقيق الراء   



 

 

 رواية ورش عن نافع ١٠١

٢٩  ترقيق الراء  

٣٠      ترقيق الراء       

٣٢      فتحة الكاف واأللفتقليل  ∇  
٣٣      التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان ⊃   

٣٥        فتح الياء       
٣٦   التقليل. ٢ الفتح. ١: ن وجها \ 

٣٦     التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان نقل ثم \  

٣٦     فتح الياء       
٣٧         ختفيف الفاء ومهز زكريا مضمومة          
٣٧         اهلمز املضموم مع املد املتصلب     
٣٧     ترقيق الراء    

٣٧    التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان Τ⇓ 

٣٨    باهلمز املضموم مع املد املتصل     
٣٩     ترقيق الراء    

٣٩    ق الراء ترقي    
٣٩     التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان ∼   

٣٩    مع املدمهزةوزاد   ساكنةياءخفف ال        
٤٠    الفتح. ٢التقليل . ١: وجهان Τ⇓ 

٤٠      ًووقفاًالراء وصال ترقيق     

٤١    ثالثة البدلء وفتح اليا     



 

 

 رواية ورش عن نافع ١٠٢

٤١   ًووقفاًالراء وصال ترقيق    

٤١    تقليل فتحة الكاف واأللفنقل ثم ∇  

٤٢     التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان ⊃    
٤٢     التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان ⊃    

٤٥     ترقيق الراء    
٤٥     التقليل. ٢الفتح . ١: ًوقفا وجهان 5  
45       التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان ∼   
٤٥    نقل وبدل وترقيق الراء     

٤٧   التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان Τ⇓ 

٤٧      
ًالثانية واوا اهلمزة إبدال . ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢  مكسورة

     
    … 

٤٧    التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان Ó  
٤٨      واأللفتقليل فتحة الراء  ⁄   
٤٩    كرس اهلمزة وفتح الياء     

٤٩    لني  ال توسط أو إشباع    

٤٩   
ألف بعد الطاء مع املد ومهزة مكسورة بدل 

  وترقيق الراءالياء    

٤٩     التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان �   

٤٩       ًإبدال اهلمزة ألفا     
٤٩      ترقيق الراء     
٤٩      ًإبدال اهلمزة واوا    



 

 

 رواية ورش عن نافع ١٠٣

٥٠     واأللفتقليل فتحة الراء  ⁄   
٥٢     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان 5  
٥٢      فتح الياء       
٥٤    ًووقفاًء وصال الراترقيق   

٥٥     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان 5  

٥٥        ترقيق الراء       

٥٦      التقليل. ٢ الفتح. ١:  وجهان ∼   
٥٦    نقل وبدل وترقيق الراء     

٥٧      الياءبالنون بدل     
٥٩     التقليل. ٢الفتح  .١: وجهان 5  
٦٥     واأللفتقليل فتحة الراء  ⁄   

٦٦     
 اإلبدال .١:حذف األلف ويف اهلمز وجهان

 تسهيل اهلمزة.٢مع اإلشباع وهو املقدم
   

 † 
٦٨   التقليل. ٢الفتح . ١ :  وجهانًوقفا √ 

٦٨   مع املدمهزةوزاد   ساكنةياءخفف ال    

٦٨     ًإبدال اهلمزة واوا     
٧٢     تقليل فتحة اهلاء واأللف   
٧٢     ثالثة البدل وترقيق الراء     

٧٣     ًإبدال اهلمزة واوا     
٧٣    التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان Ÿ  



 

 

 رواية ورش عن نافع ١٠٤

٧٣   التقليل. ٢ الفتح. ١: ا وجهان ًوقف Ÿ  

٧٣       لتقليلالفتح وا: جهانثم وًإبدال اهلمزة واوا Τ�   
٧٣     ًإبدال اهلمزة واوا    
٧٥     املوضعني (ًإبدال اهلمزة ألفا(     
٧٥   تقليل فتحة الطاء واأللف ≠ 
٧٥    تقليل فتحة النون واأللف ⇒ 

٧٥        يف املوضعني ( ًاهلمزة واوا مفتوحةإبدال (       
٧٦    التقليل.٢ الفتح. ١: وجهان  9 
٧٦   التقليل. ٢ الفتح. ١:وجهان :  
٧٦       التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان  ⊆   
٧٧    نقل وبدل وترقيق الراء     
٧٨      كرس السني      
٧٩     ًإبدال اهلمزة واوا    
٧٩      مع املدمهز وزاد   ساكنة الواوخفف      

٧٩    ه خمففةحوفتمن العني والم اسكإفتح التاء و   

٨٠       ضم الراءاإلبدال مع      
٨٠     مع املدمهزةوزاد   ساكنةياءخفف ال     

٨٠       ًإبدال اهلمزة ألفا    
٨١     مع املدمهزةوزاد   ساكنةياءخفف ال     

٨١     ًبدل ثم إبدال التاء نونا بعدها ألف     



 

 

 رواية ورش عن نافع ١٠٥

٨١     ًإبدال اهلمزة واوا     

٨١     
  اإلبدال مع اإلشباع.١:وجهان

 تسهيل اهلمزة.٢
      

   σ 

٨١     إدغام الذال يف التاء    
٨٢    التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان √  
٨٣     ًووقفاًالراء وصال ترقيق    

٨٣    بالتاء بدل الياء    
٨٣    بالتاء بدل الياء   
٨٤     التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان 7   
٨٤    التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان  5 

٨٤    مع املدمهزةوزاد   ساكنةياءخفف ال     

٨٥     ًووقفاًالراء وصال ترقيق    

٨٥    نقل وبدل وترقيق الراء     
٨٩     تغليظ الالم      

٩١     التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان Ÿ   
٩٢     ًووقفاًالراء وصال ترقيق    

٩٣                
    

⁄   واأللفلراءتقليل فتحة ا               
⁄   

٩٣     ًإبدال اهلمزة ألفا    

٩٤      فتحة الراء واأللفتقليل  ⁄    



 

 

 رواية ورش عن نافع ١٠٦

٩٦   التقليل. ٢ الفتح. ١:  وجهان اًوقف Ÿ  

٩٧  فتح احلاء  
١٠٠   لفتقليل فتحة الكاف واأل   
١٠١      التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان  9  
١٠٢      التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان  ⊆  

١٠٣    تقليل فتحة النون واأللف  ⇒  
١٠٤     ًإبدال اهلمزة ألفا     
١١٠    ًووقفاًالراء وصال ترقيق   
١١٠    ًإبدال اهلمزة ألفا    
١١٠       ًإبدال اهلمزة واوا     
١١٠    الراء ترقيق   

١١٠      ًإبدال اهلمزة واوا     
١١١   التقليل. ٢الفتح . ١:  وجهان ًوقفا ′  
١١٢     الياءلمهزة بدنقل و       
١١٤     ًإبدال اهلمزة واوا   
١١٤     ًإبدال اهلمزة ألفا     
١١٤     ترقيق الراء     

١١٥    بالتاء بدل الياء     
١١٥     بالتاء بدل الياء     
١١٦    تقليل فتحة النون واأللف  ⇒  



 

 

 رواية ورش عن نافع ١٠٧

١١٧      التقليل. ٢ الفتح. ١:  وجهان ∼   
١١٧   ترقيق الراء   

١١٧     تغليظ الالم     
١١٧   تغليظ الالم     

١١٨      ًإبدال اهلمزة ألفا     

١١٩    
 اإلبدال .١:حذف األلف ويف اهلمز وجهان

 تسهيل اهلمزة.٢مع اإلشباع وهو املقدم
    

 †  
١١٩      ًإبدال اهلمزة واوا     
١٢٠    ترقيق الراء     

١٢٠   كرس الضاد وإسكان الراء   

١٢١     ًإبدال اهلمزة واوا     
١٢٢      ًإبدال اهلمزة واوا     
١٢٤     ًإبدال اهلمزة واوا     

١٢٥    التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان 9 
١٢٥    ترقيق الراء     

١٢٥     ًإبدال اهلمزة ألفا   
١٢٥     فتح الواو    

١٢٦     فتحة الراء واأللفتقليل   ⁄   

١٢٩      ًووقفاًالراء وصال ترقيق     
١٣٠      ًدال اهلمزة ألفا إب     



 

 

 رواية ورش عن نافع ١٠٨

١٣١   تقليل فتحة الكاف واأللف  ∇ 
١٣٣     األوىل حذف الواو    
١٣٣      ترقيق الراء     

١٣٥    تغليظ الالم     
١٣٥     ترقيق الراء    

١٣٥     ترقيق الراء    

١٣٦      ترقيق الراء     

137     ترقيق الراء    

١٣٨    التقليل. ٢ الفتح. ١: ًوقفا وجهان Ÿ  
١٣٩      ًإبدال اهلمزة واوا    
١٤١     ف واأللفتقليل فتحة الكا  ∇  
١٤٥     مفتوحةًإبدال اهلمزة واوا    

١٤٥      التقليل. ٢ الفتح. ١:  وجهان ∼   
١٤٥       يف املوضعني (ًإبدال اهلمزة واوا (     
١٤٥    نقل وبدل وترقيق الراء     
١٤٦   ة مع املدمهززاد  وياءخفف ال  
١٤٦    ضم القاف من غري ألف وكرس التاء   

١٤٦    ترقيق الراء   

١٤٧     ترقيق الراء    

١٤٧     تقليل فتحة الكاف واأللف  ∇  



 

 

 رواية ورش عن نافع ١٠٩

١٤٨     التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان مد بدل ثم �  

١٤٨      التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان ∼   
١٤٨    نقل وبدل وترقيق الراء     
١٥٠     التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان √  
١٥٠    ًووقفاًالراء وصال ترقيق   

١٥١      التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان    
١٥١     ًإبدال اهلمزة ياء   
١٥١   التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان ًوقفا   

١٥٢   تقليل فتحة الراء واأللف ⁄  
١٥٢      التقليل. ٢ الفتح. ١:  وجهان ∼   
١٥٢    ل وبدل وترقيق الراءنق     
١٥٢     ًإبدال اهلمزة واوا     
١٥٣    فتحة الراء واأللفتقليل ≤  
١٥٣   ًووقفاًالراء وصال ترقيق  

١٥٤     التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان  ́ 
١٥٤    ًووقفاًاء وصال الرترقيق   

١٥٥     التقليل. ٢ الفتح. ١: ا وجهان ًوقف ⊆   

156     التقليل. ٢ الفتح. ١: ا وجهان ًوقف  ∞  

156   ترقيق الراء   

١٥٧    كرس امليم  األوىل   



 

 

 رواية ورش عن نافع ١١٠

١٥٧      ترقيق الراء     
١٥٧    ترقيق الراء   
١٥٧     بالتاء بدل الياء    
١٥٨    كرس امليم األوىل    
١٦٠      ًإبدال اهلمزة واوا     
١٦١    مع املدمهزة  الياء وزاد إسكن   

١٦١    ضم الياء وفتح العني   
١٦١     ًإبدال اهلمزة ألفا  
١٦١     التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان  :  
١٦١    تغليظ الالم    

١٦٢     التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان    
١٦٢    ًإبدال اهلمزة ياء   
١٦٢    ًووقفاًلراء وصال اترقيق   

163   ًووقفاًالراء وصال ترقيق   

١٦٤      ًإبدال اهلمزة واوا     
١٦٥    التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان ⇓ 
١٦٥  ًترقيق الراء وصال ووقفا ً  

١٦٦     ًمزة واوا إبدال اهل     
١٦٩   كرس السني    
١٧٠   التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان ثالثة البدل ثم � 



 

 

 رواية ورش عن نافع ١١١

170        ترقيق الراء      

١٧١        ترقيق الراء       

١٧١     ًإبدال اهلمزة واوا     
١٧٥      ًإبدال اهلمزة واوا    
١٧٦   ضم الياء وكرس الزاي    
١٧٦    نقل وبدل وترقيق الراء     
١٧٨   كرس السني    
١٧٨    ترقيق الراء   
١٧٩     ًإبدال اهلمزة واوا     
١٧٩      ًإبدال اهلمزة واوا     
١٨٠   كرس السني    
١٨٠   التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان � 
180    ترقيق الراء   
180  ترقيق الراء   

180   ًووقفاًالراء وصال ترقيق  

١٨١   ًووقفاًالراء وصال ترقيق  

١٨١     مهزة بدل الياء      
١٨٢    تغليظ الالم    
١٨٣    ًإبدال اهلمزة واوا    

١٨٣     ًا إبدال اهلمزة ألف     



 

 

 رواية ورش عن نافع ١١٢

١٨٣     ًإبدال اهلمزة ألفا    

١٨٥     فتحة النون واأللفتقليل  ⇒  
١٨٥      التقليل. ٢ الفتح. ١:  وجهان ∼   
١٨٦   التقليل. ٢ الفتح. ١: ا وجهان ًوقف ′  
١٨٦    ًووقفاًالراء وصال ترقيق   

١٨٦     ترقيق الراء    

١٨٧    ًإبدال اهلمزة ياء   
١٨٨   بالياء وكرس السني    
١٨٨      كرس السني      
١٨٩  ًترقيق الراء وصال ووقفا ً  

١٩٠      اء واأللفتقليل فتحة اهل     
١٩١     فتحة النون واأللفتقليل  ⇒  
١٩٢    واأللفداتقليل فتحة الص  ± 

193       واأللف فتحة الراء تقليلنقل ثم  ≤    

195    التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان \ 

195     الياء واأللفتقليل فتحة  ÿ 

١٩٥       ترقيق الراء      

١٩٧     التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان     
١٩٧    ًإبدال اهلمزة ياء   
١٩٨    ًووقفاًالراء وصال ترقيق   



 

 

 رواية ورش عن نافع ١١٣

١٩٨     وقفاق الراءترق(تقليل فتحة الراء نقل ثم ً( ≤   

١٩٩    ًإبدال اهلمزة واوا   
٢٠٠       ترقيق الراء      

٢٠٠      ترقيق الراء     

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١      نيتشديد الس      

2       التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان  ∧    
٢       ًإبدال اهلمزة ألفا    
٣       التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان  ∧    
٣     التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان ⇒  
٣     التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان ⇓ 
٥      ًإبدال اهلمزة واوا    

٥        
ًبدال اهلمزة الثانية ألفا مع إ.١: وجهان 

  اهلمزة الثانيةيلسه ت.٢ اإلشباع
      

     σ 

٥    حذف األلف   
٦       التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان  ∧    
٦      ًإبدال اهلمزة ألفا     

٦      ًإبدال اهلمزة ألفا     
٦      التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان  ⊃   



 

 

 رواية ورش عن نافع ١١٤

٨       التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان Š   
٨       التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان  ∧   

١٠      املوضعني (  ًإبدال اهلمزة ألفا  (    
١٠       التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان  ∧   
١٠     تغليظ الالم    
١١    تنوين ضم     
١٢   الصاد وياء بدل األلفكرس    

١٣    بالنون بدل الياء    
١٤    بالنون بدل الياء    
١٥      ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٥      التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان ⊇    

١٦        ًإبدال اهلمزة ألفا      
١٦     تغليظ الالم     

١٩      ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٩      التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان 5   

٢٠    التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان Ÿ  

٢٠      ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢٠       ًإبدال اهلمزة ألفا       

٢١      ًإبدال اهلمزة ألفا     

٢١     التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان ∝  



 

 

 رواية ورش عن نافع ١١٥

٢٢      
ًنية ياء مع إبدال اهلمزة الثا.١: وجهان 

  اهلمزة الثانيةيلسه ت.٢ اإلشباع
           

          … 
٢٣     تغليظ الالم      

٢٤      
ًإبدال اهلمزة الثانية ياء مع .١: وجهان 

  اهلمزة الثانيةيلسه ت.٢ اإلشباع
           

          … 
٢٤    فتح اهلمزة واحلاء   
٢٥      املوضعني ( ًإبدال اهلمزة واوا(     

٢٩       ًإبدال اهلمزة ألفا      
٢٩   بتنوين رفع    

٣١    فتح امليم   
٣٣    ألف بعد العني   
٣٥     تغليظ الالم    

٣٦        املوضعني(التقليل . ٢  الفتح.١:وجهان ( Š      

٣٦        التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان  ∧   

٣٦    
ح  الفت.٢  وهو املقدمالتقليل .١: وجهان 

• )املوضعني(  

٣٧      ًإبدال اهلمزة ألفا    

٣٧   التقليل. ٢ الفتح .١: ثالثة البدل ثم وجهان � 
٣٧   تقليل فتحة الكاف واأللف  ∇ 
٣٨     ًإبدال اهلمزة واوا   
٤٠    ضم التنوين     



 

 

 رواية ورش عن نافع ١١٦

٤٠     ًإبدال اهلمزة واوا    

٤٢    ثم فتح أو تقليل يد السنيدفتح التاء وتش    
43       تغليظ الالم      
٤٣   واأللفراءتقليل فتحة ال  ≤ 
٤٣    التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان ∂  

٤٣      
ًإبدال اهلمزة الثانية ألفا مع املد .١:وجهان
 تسهيلها بني اهلمزة واأللف .٢الطبيعي

    
   σ 

٤٥       املوضعني ( التقليل . ٢ الفتح. ١: وجهان (  ⊃   
٤٦     ًإبدال اهلمزة واوا   
٤٧     اء واأللفب فتحة التقليل   Š 
٤٨      فتحة الراء واأللفتقليل  ⁄    

٤٩    تغليظ الالم    

٤٩/ 
٥٠       وصالالتنويننون  ضم ً      

50      التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان  ⊃   
٥١     ًإبدال اهلمزة واوا   

٥١     
  إبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة

 التقليل. ٢ الفتح .١: ثم وجهان    Ÿ  

٥٣      ًإبدال اهلمزة واوا    
٥٤   التقليل. ٢ الفتح .١: ثالثة البدل ثم وجهان � 
٥٥      التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان  ⊃   



 

 

 رواية ورش عن نافع ١١٧

٥٨        مع صلة امليمًإبدال اهلمزة ألفا       
٥٨   مفتوحةًإبدال اهلمزة واوا    

٥٩     ًإبدال اهلمزة واوا  

٥٩   ًفا إبدال اهلمزة أل   

٦٤    تغليظ الالم    

٦٥     ًإبدال اهلمزة واوا   
٦٦      النون ضم      

٦٦     الواو ضم     

٦٦    تقليل فتحة الياء واأللف  ÿ 
٦٩      مكسورةمهزة أسكن الياء األوىل وزاد    
70      التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان  ⊃   
٧٣    بدل التاء ياء بال     

٧٤       التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان ∼   
٧٤     ًإبدال اهلمزة واوا    

٧٧      تغليظ الالم      
٧٧       التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان ∼   
٧٧      التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان ⊆    
٧٧      تغليظ الالم      
٧٩      التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان  ⊃   
٨٠    التقليل. ٢ الفتح .١: جهان و √   



 

 

 رواية ورش عن نافع ١١٨

81      التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان  ⊃   
٨٤      ًإبدال اهلمزة واوا    
٨٤   التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان  ًوقفا 5 
٩١    ًإبدال اهلمزة ألفا   

٩١      ًإبدال اهلمزة ألفا     

٩٢    ًإبدال اهلمزة واوا   
٩٢      املوضعني ( ًإبدال اهلمزة واوا(    
٩٢      مواضع ٣( ًإبدال اهلمزة واوا (    
٩٢    ًإبدال اهلمزة واوا  
٩٣    ًل اهلمزة واوا  إبدا    
94     التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان ⊆  
٩٤    بدون ألف بعد الالم    

٩٤      ًإبدال اهلمزة واوا    
٩٤       التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان ∼   
٩٥     ًإبدال اهلمزة واوا     
٩٥   وترقيقها فتح الراء    
٩٥      التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان ⇒   
٩٧    التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان  ⊇   
٩٧     التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان     
٩٩   التقليل. ٢ تحالف .١:  وجهان ًوقفا 5 



 

 

 رواية ورش عن نافع ١١٩

١٠١      تغليظ الالم       
101    تقليل فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٠٢       تغليظ الالم        
١٠٢         املوضعني(ًإبدال اهلمزة ألفا(     
١٠٢      ًهلمزة ألفا إبدال ا     
١٠٢   واأللفءارتقليل فتحة ال  ≤  

١٠٢   التقليل. ٢الفتح  .١:  وجهان ًوقفا ′  
١٠٢      التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان ∂    
١٠٢   تقليل فتحة الكاف واأللف  ∇ 
103        مواضع ٣( الالم تغليظ  (        
١٠٣     ًإبدال اهلمزة واوا     
١٠٤      املوضعني ( ًإبدال اهلمزة ألفا(   
١٠٤    ًإبدال اهلمزة ألفا   

١٠٥   واأللف فتحة الراء تقليل  ⁄  
١٠٨      التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان ∂  

١٠٩    
 اإلبدال .١:حذف األلف ويف اهلمز وجهان

 تسهيل اهلمزة.٢مع اإلشباع وهو املقدم
   

 † 
١٠٩       التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان ∼   
114    التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان     

١١٤   تغليظ الالم    



 

 

 رواية ورش عن نافع ١٢٠

١١٤    ًإبدال اهلمزة واوا   
١١٥       التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان  Ÿ    
١١٥     ًإبدال اهلمزة واوا      

١١٥     التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان √   
١١٦     إدغام الدال يف الضاد     

١٢١     التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان   
124      التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان  \  
١٢٤    ًإبدال اهلمزة واوا  
124     تغليظ الالم    

١٢٧     التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان 9 
١٢٧    التقليل. ٢الفتح  .١: ًوقفا وجهان  ∧  

١٢٧       ًإبدال اهلمزة واوا     

١٢٧      التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان ∧   

١٢٨    
فتح الياء ثم صاد مشددة مفتوحة وألف 

   مع تغليظها أو ترقيقهاوفتح الالمبعدها     

١٣٢      التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان  ⊃   
١٣٣      ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٣٤       التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان ∼   
135     التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان  √  
135     التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان    
١٣٦     إدغام الدال يف الضاد     



 

 

 رواية ورش عن نافع ١٢١

١٣٩    تقليل فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٣٩     ًإبدال اهلمزة واوا     
١٤٠    ضم النون وكرس الزاي    
١٤٠     تقليل فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٤١      املوضعني (  تقليل فتحة الكاف واأللف (  ∇   

١٤١     املوضعني ( ًإبدال اهلمزة واوا(     
١٤٢      تغليظ الالم      
١٤٢    التقليل. ٢ الفتح .١: جهان و  √   
١٤٤    تقليل فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٤٤      ًإبدال اهلمزة واوا     
١٤٥   فتح الراء   

١٤٥     فتحة النون واأللفتقليل  ⇒  
١٤٦     ليظ الالمتغ     
١٤٦      املوضعني ( ًإبدال اهلمزة واوا(     
١٤٦     ًإبدال اهلمزة واوا   

١٥٠   إبدال اهلمزة واوا ً   

١٥١       تقليل فتحة الكاف واأللف  ∇   

١٥٢   ثم صلةً ثم إبدال اهلمزة واواون بدل الياءبالن    

١٥٣     املوضعني(التقليل . ٢ الفتح. ١: وجهان( 7  

١٥٤   فتح العني وتشديد الدال   



 

 

 رواية ورش عن نافع ١٢٢

١٥٥      مهزة بدل الياءنقل ثم      
١٥٥    ًإبدال اهلمزة واوا    
١٥٧   التقليل. ٢ الفتح .١: ًوقفا وجهان  5 
١٥٧      تغليظ الالم      

١٥٩     ًإبدال اهلمزة واوا     

١٦١    تقليل فتحة الكاف واأللف  ∇ 
١٦٢      املوضعني ( ًمزة واوا إبدال اهل(     

١٦٢     ًإبدال اهلمزة واوا   
١٦٢        تغليظ الالم        
١٦٢       ًإبدال اهلمزة واوا     

١٦٢     ًإبدال اهلمزة واوا      
١٦٣       مكسورةمهزة إسكان الياء ومدها ثم     
١٦٣    الفتح. ٢ التقليل .١: وجهان  5 
١٦٤    التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان 7  

١٦٥    ًإبدال اهلمزة ياء  
١٦٦      التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان  ⊃   
١٦٧    إدغام الدال يف الضاد    
١٦٨     تغليظ الالم     

١٧١      التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان  ⊆   
١٧١      التقليل. ٢ الفتح .١: وجهان  ⊃   



 

 رواية ورش عن نافع ١٢٣

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان 9 

٢      التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان     

٣     ًضم النون وصال       

٥    ًزة واواإبدال اهلم     

6      تغليظ الالم      

٦     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ∂   

٦     
ً الثانية ألفا مع املد  اهلمزة إبدال.١:وجهان

 تسهيلها بني اهلمزة واأللف .٢ الطبيعي
    

   σ 
٨    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان    

١١     ًإبدال اهلمزة واوا     
١٢       تغليظ الالم        
١٢     إدغام الدال يف الضاد     

١٤   تقليل فتحة الراء واأللف ≤ 

١٤        ل اهلمزة الثانيةتسهي       … 
١٨     تقليل فتحة الراء واأللف ≤    

٢٠    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان 7  

٢٠     مهزة بدل الياء     



 

 رواية ورش عن نافع ١٢٤

٢٠     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ثالثة البدل ثم �  

٢٠   ً ًإبدال اهلمزة واوا   

٢١      تقليل فتحة الباء واأللف   Š 

٢٢   التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان 7  

٢٢     الفتح. ٢  وهو املقدم التقليل.١: وجهان  ‰  

٢٣    ًإبدال اهلمزة واوا   
24    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان 7  

٢٦      ًإبدال اهلمزة ألفا     

٢٨    فتح الياء    

٢٩     فتح الياء      

٢٩    تقليل فتحة النون واأللف  ⇒  
٣١    املوضعني(وسط أو إشباع اللني ت(    

٣١       التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان �    

٣٢     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان  ∼ 

٣٢        التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ًوقفا ∼     

٣٣    تغليظ الالم     

٣٣      التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ∼   
٣٧    تقليل فتحة النون واأللف  ⇒  
39     تغليظ الالم    

٤١   ضم الياء وكرس الزاي   



 

 رواية ورش عن نافع ١٢٥

٤١   ًإبدال اهلمزة واوا   

٤١    ًلفاإبدال اهلمزة أ   

٤١     ًإبدال اهلمزة واوا     

41       التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ∼   
٤٣     واأللفراءتقليل فتحة ال  ⁄   

٤٣     ًإبدال اهلمزة واوا      
٤٤     واأللف راءتقليل فتحة ال ⁄    
٤٤    الفتح. ٢تقليل  . ١وجهان : ًوقفا Ÿ  

٤٤    البدلو مع املتصل هامهزة بعدختفيف الياء و    

٤٥ 
  

  
 إسكان الذال فيهامنقل ثم 

3   
 3   

٤٦   تقليل فتحة الثاء واأللف ’  

٤٦   التقليل. ٢الفتح . ١: ا وجهان ًوقف  5  

٤٦     املوضعني(  واأللفراءتقليل فتحة ال( ⁄   
٤٦   الفتح. ٢تقليل  . ١ :ًوقفا وجهان Ÿ  

٤٨    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ثالثة البدل ثم  � 
٤٩      ًضم النون وصال       

٥١     تقليل فتحة الراء واأللف ≤    

٥٢   ًتقليل فتحة الراء واأللف وقفا ⁄  



 

 رواية ورش عن نافع ١٢٦

٥٢     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان  ́ 
٥٢     الفتح. ٢تقليل  . ١ :ًوقفا  وجهان 5   

٥٢    ًإبدال اهلمزة ألفا  

٥٣    األوىلحذف الواو     
٥٤    بدالني األوىل مكسورة والثانية ساكنة    
٥٤    ًإبدال اهلمزة ألفا  

٥٤     ًإبدال اهلمزة واوا     
٥٤    كاف واأللفتقليل فتحة ال  ∇  
٥٤   ًإبدال اهلمزة واوا   

٥٥       تغليظ الالم        
٥٥     ًإبدال اهلمزة واوا    
٥٧    مفتوحةإبدال الواو مهزة     

٥٧    ًإبدال اهلمزة واوا   
٥٨      تغليظ الالم       
٥٨    مفتوحةإبدال الواو مهزة     

٦٢    فتحة الراء واأللفتقليل  ≤   

٦٢    ًياء اهلمزةإبدال  

٦٣      التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان    
63    ًياء اهلمزةإبدال  

٦٤        تسهيل اهلمزة الثانية       … 



 

 رواية ورش عن نافع ١٢٧

٦٦     فتحة الراء واأللفتقليل  ⁄    
٦٧       

ألف بعد الالم وكرس التاء وكرس اهلاء 
  بياءوصلتها     

٦٧    فتحة الكاف واأللفتقليل   ∇  
68     فتحة الراء واأللفتقليل  ⁄    
٦٨      ًإبدال اهلمزة ألفا     

٦٨    فتحة الكاف واأللفتقليل   ∇  
٦٩     حذف اهلمز وضم الباء    

٦٩     أللف فتحة الراء واتقليل ≤    

٧٠    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان   

٧٢     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان   

٧٢    فتحة الصاد واأللفتقليل  ± 

٧٥    ًإبدال اهلمزة ألفا    

٧٥    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ⇓ 
٧٥    ًإبدال اهلمزة واوا    

٧٧    إدغام الدال يف الضاد    
٧٨   التقليل. ٢الفتح . ١: ا وجهان ًوقف  5 

79    ًياء اهلمزةإبدال  

٨٠   فتحة الراء واأللفتقليل  ≤  
٨٠    ًياء مزةاهلإبدال  

٨١    ًإبدال اهلمزة واوا   



 

 رواية ورش عن نافع ١٢٨

٨١    ة بعدهامهززاد  وخفف الياء ساكنة     

٨٢   فتحة الراء واأللفتقليل  ≤ 
٨٣   فتحة الراء واأللفتقليل  ≤  
٨٤   ًإبدال اهلمزة واوا   
٨٨     ًإبدال اهلمزة واوا    

٨٩      املوضعني(ًإبدال اهلمزة واوا مفتوحة(     

٩١      تغليظ الالم      

٩٤     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان Ÿ   

٩٥     ضم اهلمز بال تنوين    
٩٥    كرس الالم    
٩٥    ضم التاء بال تنوين    
٩٥   كرس امليم   
١٠١       تسهيل اهلمزة الثانية    … 

١٠٢   فتحة الكاف واأللفتقليل    

١٠٦      تغليظ الالم      

١٠٦      التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان Š 

١٠٧     
 ضم التاء وكرس احلاء

 وإن بدأ هبا ضم مهزة الوصل   

١٠٨     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ⇓ 

١٠٨     ًإبدال اهلمزة ألفا    

١١٠    التقليل. ٢الفتح . ١: ا وجهان ًوقف  5  



 

 رواية ورش عن نافع ١٢٩

١١٠        فتحة الراء واأللفتقليل  ⁄    
١١٠    توسط أو إشباع اللني    

١١٠   
  مع املدألف بعد الطاء ثم مهزة مكسورة

 وترقيق الراء   

١١٠     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان �   

١١٢    التقليل. ٢الفتح . ١: ا وجهان ًوقف  5  

١١٢    ًإبدال اهلمزة واوا   
١١٣    ًإبدال اهلمزة ألفا    

١١٤  التقليل. ٢الفتح . ١: ا وجهان ًوقف  5 

١١٥    فتح الياء   
١١٦    التقليل. ٢الفتح . ١ :ا وجهان ًوقف  5  

١١٦   
ًالثانية ألفا مع اإلشباع اهلمزة إبدال .١:وجهان

 تسهيل اهلمزة الثانية .٢
  

σ 
١١٦    فتح الياء    

١١٧     ًضم النون وصال    

١١٩   فتح امليم    

 

 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان Ó  



 

 رواية ورش عن نافع ١٣٠

٢    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهانًوقفا  ∧   
٤    ًإبدال اهلمزة ألفا  

٥     مع الصلةًإبدال اهلمزة ألفا     

١٠         ًضم الدال وصال        
١٢    ًإبدال اهلمزة واوا   
١٣     تقليل فتحة اهلاء واأللف مع ترقيق الراء    
١٤      فتح الياء      

١٥     ءفتح اليا     
١٩     تسهيل اهلمزة الثانية   

١٩   تقليل فتحة الراء واأللف ≤  
٢٠    ًإبدال اهلمزة واوا   
٢١    تغليظ الالم    

٢١     تقليل فتحة الراء واأللف ⁄   

٢٣     فتح التاء الثانية      

٢٥    ًإبدال اهلمزة واوا     
٢٧   تقليل فتحة الراء واأللف ≤  
٢٧     ًتقليل وترقيق الراء وصال ووقفا ً  ⇒   
٢٧     ضم الباء     

٢٧    ضم النون الثانية    



 

 رواية ورش عن نافع ١٣١

٢٧    ًإبدال اهلمزة واوا     
٢٩     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼   
٣٠   تقليل فتحة الراء واأللف ≤  
٣٠   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 9 
٣٢     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼   
٣٣      ضم الياء وكرس الزاي      

٣٣      إسكان الكاف وختفيف الذال      

٣٤    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  � 
٣٥      ًإبدال اهلمزة ألفا      

٣٥   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان Ÿ  

٣٦     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان �   

٤٠     
   اإلبدال مع اإلشباع.١:وجهان
  تسهيل اهلمزة الثانية.٢

     
   υ  

٤٠     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان � 
٤٥    تغليظ الالم    

٤٦    
  اإلبدال مع اإلشباع. ١:وجهان
  تسهيل اهلمزة الثانية.٢

    
  υ  

٤٦    ًإبدال اهلمزة ألفا     

٤٧     
  اإلبدال مع اإلشباع. ١:وجهان
  تسهيل اهلمزة الثانية.٢

     
   υ  



 

 رواية ورش عن نافع ١٣٢

٤٧     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  � 
٤٨     تغليظ الالم    
٥٠    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان š 
٥٠    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهاننقل ثم ∧  
٥٤    ًإبدال اهلمزة واوا   
٥٤     تغليظ الالم    
٥٤     كرس اهلمزة     
٥٥   فتح الالم    
٥٦     إدغام الدال يف الضاد     
٦٠    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان   ⊇   
٦٠      تقليل فتحة اهلاء واأللف    
٦٠     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان Ó   
٦٠   التقليل . ٢الفتح . ١:ًوقفا وجهان  ∧  

٦١     
ً الثانية ألفا مع املد  اهلمزةإبدال.١:وجهان

 تسهيلها بني اهلمزة واأللف .٢ الطبيعي
   

  σ 
62     التقليل . ٢ الفتح. ١:وجهان √  
٦٣      تاء مفتوحة بعدها  ساكنة وًياءإبدال األلف     

٦٤    إسكان النون وختفيف اجليم  
٦٥        ًون التنوين وصالنضم      



 

 رواية ورش عن نافع ١٣٣

٦٨     تقليل فتحة الراء واأللف ≤   
٦٩    تقليل فتحة الراء واأللف ≤  
٧٠     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼   
٧٠    ًإبدال اهلمزة واوا    

٧١    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  Ÿ  
٧١   ترقيقها . ٢تفخيم الراء املقدم . ١:وجهان   

٧١      
إبدال اهلمزة و حذف األلف األوىل:ًوصال 

 ً، وإبتداء كحفصًألفا
 التقليل. ٢الفتح . ١:ًوقفا وجهان

    
  
Ÿ  

٧١    التقليل. ٢الفتح . ١وجهان : ًوقفا Ÿ  

٧١   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان Ÿ  

٧٢      تغليظ الالم      

٧٤ 
  

  
 فتح الياء

 تقليل فتحة الراء واأللف
  

⁄ 
٧٦         مع ثالثة البدلاهلمزة و  الراءفتحةتقليل ∫⁄     

٧٧      
  كحفص: ًوصال 

  واأللفاهلمزةو  الراءتقليل فتحة: ًوقفا 
∫⁄    

٧٨      
  كحفص: ًوصال 

  واأللفاهلمزةو  الراءتقليل فتحة: ًوقفا 
∫⁄    



 

 رواية ورش عن نافع ١٣٤

٨٠       لواوطبيعي لمد وختفيف النون     

٨٠   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان Ÿ   
٨٣     كرس التاء دون تنوين     

٨٣       
  ًإبدال اهلمزة الثانية واوا. ١:وجهان

 تسهيلها.  ٢مكسورة 
      

    … 
٨٤   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  

٨٥      مع املدمهزة مفتوحة بعد األلفزاد      
٨٥    التقليل . ٢لفتح ا. ١:وجهان ∼  
٨٥   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 5  
٨٨   التقليل. ٢الفتح . ١ :ًوقفا  وجهان Ÿ  

٨٩        مفتوحةةمهزختفيف الواو ساكنة مع املد ثم        

٨٩   تقليل فتحة الكاف واأللف  ∇ 

٩٠   التقليل. ٢الفتح . ١: ًوقفا  وجهان Ÿ  

٩٠   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  Ÿ   
٩٠    تقليل فتحة الراء واأللف ≤  
٩١   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  

٩١   التقليل. ٢الفتح . ١ :ًوقفا  وجهان Ÿ  

٩٢    تقليل فتحة الراء واأللف ≤    
٩٢     املوضعني ( ًإبدال اهلمزة واوا(   



 

 رواية ورش عن نافع ١٣٥

٩٢     تغليظ الالم    

٩٣    تغليظ الالم    

٩٣    تقليل فتحة الراء واأللف ⁄   

٩٣   أللفتقليل فتحة الراء وا ≤  
٩٤     التقليل. ٢الفتح .١: وجهان    
٩٤   تقليل فتحة الراء واأللف ≤  

٩٥     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان     
٩٥    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  ⇓ 

٩٥    ًإبدال اهلمزة واوا   

٩٦    ألف بعد اجليم وكرس العني وضم الالم    

٩٦    كرس الالم يف آخره    

٩٩          ًضم نون التنوين وصال 
     

   

٩٩    ًإبدال اهلمزة واوا   
١٠٠      تشديد الراء    

100   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 9  
١٠١   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ⇓ 
١٠٩    ًإبدال اهلمزة واوا    
١٠٩    ًإبدال اهلمزة واوا   



 

 رواية ورش عن نافع ١٣٦

١١٠    ًإبدال اهلمزة واوا     
١١١    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان �   
١١١   كرس القاف وفتح الباء  
١١١     ًإبدال اهلمزة واوا    
١١٢   مع املداهبعدمهزة خفف الياء ساكنة وزاد   

١١٣     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان )    
١١٣    ًإبدال اهلمزة واوا   
114    تغليظ الالم   

١١٤    إسكان النون وختفيف الزاي   

١١٥     باجلمع-ألف بعد امليم -   

١١٨    ًإبدال اهلمزة واوا   
١١٩     اهلمزة ألفاإبدال ً     

119    وجهان: ً، وقفاتغليظ الالم: ًوصال    

١١٩    فتح الياء    
١٢١       ًإبدال اهلمزة ألفا       

١٢٢    تشديد الياء وكرسها     
١٢٢     لفتقليل فتحة الكاف واأل  ∇  

١٢٤   ًإبدال اهلمزة واوا   
١٢٤    مع الفتح أو التقليلًإبدال اهلمزة واوا ، �  



 

 رواية ورش عن نافع ١٣٧

١٢٤        ة مع الصلألف بعد الالم وكرس التاء وكرس اهلاء     
١٢٥    كرس الراء    

١٢٥    ًمزة واواإبدال اهل   
١٢٨    بالنون بدل الياء    

١٢٨    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان    
١٣٠     ًإبدال اهلمزة ألفا   

١٣٠     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼   
١٣٠   واأللفتقليل فتحة الكاف    

١٣١     فتحة الراء واأللفتقليل ≤    

١٣٥  تقليل فتحة الدال واأللف مع الرتقيق Ÿ  

١٣٨        إدغام التاء يف الظاء      
١٤٠    إدغام الدال يف الضاد    
١٤١     إسكان الكاف    
١٤١      كرس احلاء    

١٤٢    إسكان الطاء    
١٤٤     بتسهيل اهلمزة الثانية    … 
١٤٤     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  ″  
١٤٤    تغليظ الالم    

١٤٤    تقليل فتحة الراء واأللف ⁄   



 

 رواية ورش عن نافع ١٣٨

١٤٥     ضم النون: ًوصال      

١٤٦ 
  

   
 إدغام التاء يف الظاء

   
   

١٤٦      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  ÿ   
١٤٩   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان   Ÿ   
١٥٠    ًإبدال اهلمزة واوا   
١٥١     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  ″  
١٥٢     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان Š 

١٥٢     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  ″  
١٥٢    ذالتشديد ال     
١٥٢     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  ″  
154    التقليل.٢الفتح  .١: ً وقفا وجهان 7  

154    التقليل.٢الفتح  .١: ًوقفا وجهان Ÿ  

154     ًإبدال اهلمزة واوا   
١٥٧  يل التقل. ٢الفتح . ١:وجهان Ÿ  
157    التقليل.٢الفتح  .١: ًوقفا وجهان Ÿ  

١٥٧    تغليظ الالم    

١٥٨     ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٥٨      نيوضعامل(ًإبدال اهلمزة ألفا(   



 

 رواية ورش عن نافع ١٣٩

١٥٨      ًإبدال اهلمزة ألفا  
١٦٠    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∞  
١٦٠    تغليظ الالم     
١٦١  التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان Ÿ 
١٦١       فتح الياء       
١٦١   فتح القاف وكرس الياء مشددة    

١٦٢    تغليظ الالم    

١٦٢    

فتح األلف مع فتح الياء            .١:أوجه٤
   مع املد الياءإسكانفتح األلف و. ٢

تقليل األلف مع فتح الياء               .٣
  الياء وهو املقدمإسكانتقليل األلف مع .٤

    
    

∼   
∼   

١٦٢    فتح الياء    

١٦٣      إثبات األلف ومدها منفصل      
١٦٤    الراء واأللففتحة تقليل ≤  

١٦٥    التقليل . ٢الفتح . ١:ثالثة البدل ثم وجهان   � 

 
 شوررواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢     تقليل فتحة الراء واأللف ≤   
٢     ًإبدال اهلمزة واوا    



 

 رواية ورش عن نافع ١٤٠

٣    تشديد الذال     
٥   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان    

١٢   تقليل فتحة النون واأللف  ⇓ 
٢٠       انظر األصول ثم بدلهاتوسطقرصالواو أو       

٢٠    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان   
٢٢    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  √  
٢٢     اللنيقرص أو توسط       
٢٢     يل التقل. ٢الفتح . ١:وجهان       
٢٣    تغليظ الالم    

٢٦    قرص أو توسط اللني     

٢٦     فتح السني     

٢٦    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان    

٢٧     قرص أو توسط اللني      

٢٧    تقليل فتحة الراء واأللف ≤  
٢٧    ًإبدال اهلمزة واوا   
٢٨   ًإبدال اهلمزة ألفا   

٢٨        
    

ًإبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة         
    

٣٠   قليل الت. ٢الفتح . ١:وجهان Ÿ  
٣٠     كرس السني     



 

 رواية ورش عن نافع ١٤١

٣٢     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼   
٣٢   تنوين ضم    

٣٤       
ً الثانية ألفا مع املد  اهلمزةإبدال.١:وجهان

 تسهيلها بني اهلمزة واأللف .٢ الطبيعي
     

    σ 
٣٤       ًإبدال اهلمزة ألفا وترقيق الراء      
٣٥    ًإبدال اهلمزة ألفا    
٣٥    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ⊆   
35     تغليظ الالم    

36    نون واأللفتقليل فتحة ال   ⇒  
٣٧    تغليظ الالم    

٣٧    تقليل فتحة الراء واأللف ⁄   

٣٧    فتحة الكاف واأللفتقليل    

٣٨      املوضعني(تقليل فتحة النون واأللف(   ⇒  
٣٨   تقليل فتحة الراء واأللف ≤  
٣٨   التقليل . ٢الفتح . ١:ثالثة البدل ثم وجهان √  
٣٨        ًإبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة          
٣٩  التقليل . ٢الفتح . ١:ثالثة البدل ثم وجهان √ 
٣٩   أللفتقليل فتحة الراء وا  ≤  

٤٣     املوضعني(التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان(  Ÿ  
٤٤    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان    



 

 رواية ورش عن نافع ١٤٢

٤٤    تقليل فتحة النون واأللف  ⇒  
٤٤    ًإبدال اهلمزة واوا مفتوحة    

٤٦      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∧   

٤٧      
ً الثانية ألفا مع املد اهلمزة إبدال.١:وجهان
 تسهيلها بني اهلمزة واأللف .٢ املشبع

     
       σ 

٤٧    تقليل فتحة النون واأللف  ⇒  
٤٨    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان    
٤٨      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∧   
٤٨   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ⇒ 

٤٩        ًضم نون التنوين وصال    
    

٥٠    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان    
٥٠    تقليل فتحة النون واأللف  ⇒  
٥٠     إبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة     
٥٠     فتحة الكاف واأللفتقليل   ∇  

٥١     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼   
٥١   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ♥ 
٥٢    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهانًوقفا Ÿ  
٥٢    ًإبدال اهلمزة واوا   

٥٣     
    

 ًإبدال اهلمزة ألفا   
   



 

 رواية ورش عن نافع ١٤٣

٥٣    ًإبدال اهلمزة ألفا  
٥٤     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان    
٥٦      تغليظ الالم     

٥٧     نون بدل الباء وضم الشني     
٥٧    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان �   

٥٧    تشديد الذال     
٥٩     فتح الياء    
٦٠   فتحة الراء واأللفتقليل  ⁄  
٦٦   تقليل فتحة الراء واأللف ⁄  
٦٩    بالصاد بدل السني    
٧٠    ًإبدال اهلمزة ألفا    
٧٢    ًإبدال اهلمزة واوا   
٧٣    ًإبدال اهلمزة ألفا    
٧٣      ًإبدال اهلمزة ألفا     
٧٥    ًإبدال اهلمزة واوا    
٧٧     ًوصال إبدال اهلمزة واوا  كحفص: ً إبتداء،ً    

٧٨   تقليل فتحة الدال واأللف   
٧٩    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  √  
٨٠     ًإبدال اهلمزة ألفا    



 

 رواية ورش عن نافع ١٤٤

٨١     ًإبدال اهلمزة ألفا    

٨٥      تغليظ الالم       

٨٥    ًإبدال اهلمزة واوا   
٨٧    ًإبدال اهلمزة واوا     
٨٩     التقليل . ٢الفتح . ١:هانوج   • 
٩١   تقليل فتحة الدال واأللف   
٩٣    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  √   
٩٣    التقليل . ٢الفتح . ١:ثالثة البدل ثم وجهان 7  
٩٣   تقليل فتحة الكاف واأللف   

٩٤  خفف الياء ساكنة وزاد مهزة مع املد  

٩٦    واأللفتقليل فتحة الراء  ≤    

٩٧    واأللفتقليل فتحة الراء  ≤    

٩٧      ًفاألإبدال اهلمزة    
٩٨    ثم نقلإسكان الواو    
٩٨    واأللفتحة الراءتقليل ف  ≤    

٩٨      ًفاألإبدال اهلمزة    
٩٩    ًفاألإبدال اهلمزة   
١٠٠      ًا مفتوحة اهلمزة الثانية واوإبدال       
١٠١    واأللفتقليل فتحة الراء  ≤    

١٠١     ًإبدال اهلمزة واوا   



 

 رواية ورش عن نافع ١٤٥

١٠١    تقليل فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٠٣   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  

١٠٣     تغليظ الالم     

١٠٤   التقليل .٢الفتح .١:وجهان 7  

١٠٥     تكلم مفتوحة مشددةبياء امل   
١٠٥   إسكان الياء   
١٠٦   ًإبدال اهلمزة ألفا  

١٠٧     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ⊆  
١١٠   ًإبدال اهلمزة ألفا    
١١١    كرس اهلاء وصلتها بياء     
١١٢    ًدال اهلمزة ألفاإب   
١١٥  التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  
١١٧   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  

١١٧    فتح الالم وتشديد القاف     
١١٧    ًإبدال اهلمزة ألفا   
١١٨    وجهان : اًوقفتغليظ الالم، :ًوصال    

١٢٢   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  

١٢٣   
 مع  ألفم ثةسهلثم مهزة ممهزة استفهام 

 σ ثالثة البدل

١٢٧   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  



 

 رواية ورش عن نافع ١٤٦

١٢٧     فتح النون وسكون القاف وضم التاء خمففة      

١٢٨   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  

١٢٩     ًإبدال اهلمزة ألفا     
١٢٩   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 5 
١٣١    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  
١٣٢    ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٣٢     ًاهلمزة واواإبدال    
133    تغليظ الالم    

١٣٤  التقليل . ٢الفتح . ١:ًوقفا وجهان 7  

١٣٤    ًإبدال اهلمزة واوا    
 6 كتبت بالتاء املربوطة ´ ١٣٧

١٣٧     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ⇒    
١٣٨  التقليل .٢الفتح .١:ًوقفا وجهان 7  

١٤١      
 فتح الياء وإسكان القاف

 وضم التاء خمففة    

١٤٢    املوضعني(التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان( 7  

١٤٣   املوضعني(التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان( 7  

١٤٣     املوضعني ( تقليل فتحة الراء واأللف(  ≤  
١٤٣      ضم النون       
١٤٣   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 9  



 

 رواية ورش عن نافع ١٤٧

١٤٣      إثبات األلف ومدها كمنفصل      
١٤٣    ًإبدال اهلمزة واوا     
١٤٤  التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  
١٤٤     عىل اإلفراد-بحذف األلف الثانية  -     
١٤٥   ًإبدال اهلمزة ألفا   

١٤٥    ًإبدال اهلمزة ألفا    

١٤٦    ًإبدال اهلمزة واوا     
١٤٨   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  

١٤٩    إدغام الدال يف الضاد    
١٥٠   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  

١٥٠    ًإبدال اهلمزة ياء   
١٥٠   فتح الياء    
152     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼   
١٥٤   التقليل . ٢الفتح . ١:ًوقفا وجهان 7  
١٥٤   الفتح. ٢تقليل . ١ :ًوقفا  وجهان Ÿ  
١٥٥   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  

١٥٥       مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية واوا      
١٥٦     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼   
١٥٦     فتح الياء      



 

 رواية ورش عن نافع ١٤٨

١٥٦    ًإبدال اهلمزة واوا   
١٥٦    ًإبدال اهلمزة واوا   
١٥٧    مع املدمهزةخفف الياء ساكنة وزاد    

١٥٧     تقليل فتحة الراء واأللف ⁄   
١٥٧    ًإبدال اهلمزة ألفا      
١٥٧     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان   
١٥٨    مع املدمهزةخفف الياء ساكنة وزاد    

١٥٨   ًإبدال اهلمزة واوا   
١٥٩   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  

١٦٠   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  

١٦٠       التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان   ⊆    
١٦٠     األوىلتغليظ الالم      

١٦٠     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان     
١٦٠    تغليظ الالم     

١٦١    بتاء مضمومة وفتح الفاء    
١٦١     مع ثالثة البدلضم التاء      

١٦٢   تغليظ الالم    

١٦٣     املوضعني(ًإبدال اهلمزة ألفا(  
١٦٤    تنوين ضم بدل الفتحو ترقيق الراء        



 

 رواية ورش عن نافع ١٤٩

١٦٥    تغليظ الالم    

١٦٥  كرس الباء  وحذف اهلمزة  

١٦٩    ًإبدال اهلمزة ألفا    

١٦٩   التقليل . ٢الفتح . ١: وجهان ثمنقل ⇓  

١٦٩    ًإبدال اهلمزة ألفا   

١٦٩     ًإبدال اهلمزة ألفا    

١٦٩    ًإبدال اهلمزة واوا  

١٧٠      تغليظ الالم      

١٧٢      
 ألف بعد الياء وكرس التاء واهلاء

 - باجلمع -     

١٧٢   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 9 
١٧٦   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان   

١٧٦       اإلظهار        
١٨٠     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ⇒    
١٨٥   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 5  

١٨٥    ًمزة واواإبدال اهل   

١٨٦    بالنون بدل الياء    

١٨٧    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  ♠  

١٨٧     ًإبدال اهلمزة ألفا وصلة امليم      



 

 رواية ورش عن نافع ١٥٠

١٨٨     
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا. ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢مكسورة 
    

   … 
١٨٨    ًإبدال اهلمزة واوا   
١٨٩    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  ± 
١٩٠    التقليل املوضعني .٢الفتح.١:بدل ثم وجهان   � 

١٩٠    
 إسكان الراءكرس الشني و

 ثم تنوين فتح مع اإلخفاء بدل اهلمزة   

١٩٠    التقليل. ٢الفتح . ١:ًوقفا وجهان 9   

١٩٣   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان Ÿ   

١٩٣    ختفيف التاء ساكنة وفتح الباء      

195      ًم وصالضم الال     

١٩٦    التقليل . ٢الفتح . ١:ًوقفا وجهان  √   

198   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان Ÿ   

198      تقليل فتحة الراء واأللف   ≤  
١٩٩   ًإبدال اهلمزة ألفا  
٢٠٢    اء وكرس امليمضم الي   

٢٠٣     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٢٠٣    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان š 
٢٠٣    التقليل. ٢الفتح . ١وجهان : ًوقفا Ÿ  
٢٠٣    ًإبدال اهلمزة واوا   



 

 رواية ورش عن نافع ١٥١

 
 ورشرواية  بيـــــــــــــــــــــانال رواية حفص اآلية
١    ًإبدال اهلمزة واوا   
٢     ًإبدال اهلمزة واوا     
٣      تغليظ الالم      
٤     ًإبدال اهلمزة واوا     
٥    ًة واواإبدال اهلمز     
٧    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهانًوقفا Ÿ  
٧    تقليل فتحة الكاف واأللف  ∇  

٩    فتح الدال   
10    تقليل فتحة الراء واأللف ≤   
١١   إسكان الغني وختفيف الشني    
14    تقليل فتحة الكاف واأللف  ∇ 
١٤    تقليل فتحة النون واأللف  ⇒  
١٦    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان   
١٦    ًإبدال اهلمزة ياء   
١٧    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∨ 
١٧    ًإبدال اهلمزة واوا     
١٨   فتح الواو وتشديد اهلاء مع التنوين واإلخفاء    
١٨   فتح الدال   



 

 رواية ورش عن نافع ١٥٢

١٨    تقليل فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٩     ًإبدال اهلمزة واوا     
٢٥   تغليظ الالم    

٢٦    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهانثالثة البدل ثم  
٣١    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 9  
٣٢     مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية ياء       

٣٢    ساكنة وصالًياءالثانية  إبدال اهلمزة ً    
٣٥     تغليظ الالم    
٤٠     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان √  
٤٠    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان √   

٤١      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان Š   

٤١     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∧   

٤١       التقليل . ٢الفتح . ١:وجهانًوقفا ⊆   
42      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼   
٤٢     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان    

٤٢    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان  ∼   

٤٢   
 يائني األوىل مكسورة والثانية مفتوحة

 - فك اإلدغام -   

٤٣      الفتح. ٢  وهو املقدم التقليل.١:وجهان   ⁄   
٤٧    تقليل فتحة الياء واأللف  ÿ 
٤٨     وتقليل فتحة الراء واأللففتح الياء     ⁄  



 

 رواية ورش عن نافع ١٥٣

٤٨    فتح الياء    

٥٠   تقليل فتحة الراء واأللف ≤  
٥٠     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهانًوقفا  :   

٥١   تغليظ الالم   

٥٥    ًإبدال اهلمزة واوا   
٥٩   ء بدل الياء وكرس السنيبالتا    
60    تغليظ الالم     
٦٢     ًإبدال اهلمزة واوا      
٦٤    مع املد ةمهزخفف الياء ساكنة وزاد   

٦٤    ًإبدال اهلمزة واوا     
٦٥    مع املد ةمهزخفف الياء ساكنة وزاد   

٦٥    ًإبدال اهلمزة واوا     
٦٥    بالتاء بدل الياء    

٦٦    ضم الضاد    
٦٦    بالتاء بدل الياء    
٦٧    مع املد ةمهز ساكنة وزاد خفف الياء    
٦٧   تقليل فتحة الراء واأللف ⁄   
٦٧     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼   
٦٨    إدغام الذال يف التاء   
٧٠    مع املد ةمهزخفف الياء ساكنة وزاد   



 

 رواية ورش عن نافع ١٥٤

٧٠    تقليل فتحة الراء واأللفل ثم نق ≤    
٧٠    ًإبدال اهلمزة واوا   

٧٤     ًإبدال اهلمزة واوا     
٧٥   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان √ 

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢    تقليل فتحة الكاف واأللف  ∇  

٥      تغليظ الالم      

٦    ًإبدال اهلمزة ألفا     
٨    التقليل و الفتح  :وجهانثم  ًإبدال اهلمزة ألفا Š   
١٠    ًإبدال اهلمزة واوا    
١١      تغليظ الالم      

١٢    تسهيل اهلمزة الثانية   
١٣    ًإبدال اهلمزة واوا   
١٤    ًإبدال اهلمزة واوا   
١٦     ًإبدال اهلمزة واوا     
١٧    لفتقليل فتحة النون واأل   ⇒  
١٨      تغليظ الالم      

١٨   التقليل . ٢الفتح . ١:ً وقفاوجهانبدل ثم � 



 

 رواية ورش عن نافع ١٥٥

١٨   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 5  
٢٣      تسهيل اهلمزة الثانية    … 
٢٤    ًإبدال اهلمزة ألفا   
٢٦    ًإبدال اهلمزة واوا     
٢٦    تقليل فتحة الكاف واأللف  ∇  

٢٨      تسهيل اهلمزة الثانية    … 
٢٩    ًإبدال اهلمزة واوا   
٣٠    بدل التنوين مرققةضم الراء      
٣٠    فتحة الراء واأللف وقفايللتق ً ≤  

٣٠    ضم اهلاء وحذف اهلمزة  
٣٠   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ⇓ 
٣٠    ًإبدال اهلمزة واوا   
٣٢    ،و التقليلالفتح أ: ً ووقفاًإبدال اهلمزة ألفا ΤŠ 
٣٣    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان Ÿ    
٣٤     اء واأللفبتقليل فتحة النقل ثم ‰  

٣٤     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٣٥    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∧  
٣٥   ن واأللفتقليل فتحة النو  ⇓ 
٣٥    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان    
٣٧    ًإبدال اهلمزة ياء وأدغم األوىل فيها    



 

 رواية ورش عن نافع ١٥٦

٣٧   فتح الياء وكرس الضاد    
٣٧     مفتوحةاًإبدال اهلمزة الثانية واو      
37    تقليل فتحة الكاف واأللف  ∇  

38     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼   
٤٠    واأللفغنيتقليل فتحة ال  )  

٤٠     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 9  
٤٠      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼  
٤٤      ًإبدال اهلمزة ألفا       
٤٤    ًإبدال اهلمزة واوا   
٤٥      ًإبدال اهلمزة ألفا       
٤٥    ًإبدال اهلمزة واوا   
٤٩     ًوصال إبدال اهلمزة واوا، إبتداء كحفص ً ً     
٤٩     تقليل فتحة الكاف واأللف  ∇   
٥١     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  √  
٥١     ًإبدال اهلمزة واوا     
٥٢    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهانًوقفا Ÿ  
٥٤    ًزة ألفاإبدال اهلم   

٥٤      تغليظ الالم      

٥٤    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان √   
٥٥     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼   



 

 رواية ورش عن نافع ١٥٧

٥٩   التقليل.٢الفتح .١: ثالثة البدل ثم وجهان  � 
٥٩     ًة واواإبدال اهلمز    
٦٠        مفتوحةًإبدال اهلمزة واوا        

٦١     املوضعني ( ًإبدال اهلمزة واوا(    
٦١   مهزة مع املد املتصل وزادةساكن الياء خفف    

٦١   إسكان الذال   
٦١   الإسكان الذ   

٦١   
  

  فيهامًإبدال اهلمزة واوا  
 

٦١    ًإبدال اهلمزة واوا     
٦٢    ًإبدال اهلمزة واوا   
٦٦   ياء مضمومة وفتح الفاء   
٦٦   تاء مضمومة وفتح الذال   
٦٦    تنوين ضم       
٦٧    ًإبدال اهلمزة ألفا    
٦٩     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼   
٧٠    ًإبدال اهلمزة ألفا   
٧٠       ًإبدال اهلمزة واوا      
٧١      ًإبدال اهلمزة واوا   

٧١     ًإبدال اهلمزة واوا      



 

 رواية ورش عن نافع ١٥٨

٧١    ًإبدال اهلمزة ألفا   
٧١      تغليظ الالم      

٧١    ًإبدال اهلمزة واوا   
٧٢     ًإبدال اهلمزة واوا     

٧٢     ًإبدال اهلمزة واوا     
٧٣   مهزة مع املد املتصل وزادةساكن الياء خفف    
٧٣    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان   
٧٣    ًإبدال اهلمزة ياء   
٧٤    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒ 
٧٤     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼   
٧٥    التقليل . ٢الفتح . ١:ثالثة البدل ثم وجهان  � 
٧٦   التقليل . ٢الفتح . ١:ثالثة البدل ثم وجهان � 
٧٨    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان    
٧٩     ًإبدال اهلمزة واوا     

٨٣       ًإبدال اهلمزة ألفا      
٨٣       إسكان الياء     
85     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼   
٨٦      ًإبدال اهلمزة ألفا      
٩٠    ًإبدال اهلمزة واوا    
٩١     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∂    



 

 رواية ورش عن نافع ١٥٩

٩٣       ًإبدال اهلمزة ألفا       
٩٤   ًإبدال اهلمزة واوا  
٩٤     اء واأللفبتقليل فتحة ال  ‰  
٩٤      ًتقليل فتحة الراء واأللف وقفا  ⁄    

٩٥   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان   
٩٦     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∂  
٩٨   توسط أو إشباع اللني   

٩٩   ًإبدال اهلمزة واوا   
٩٩     تغليظ الالم     

٩٩    ضم الراء   

١٠٠      واأللف فتحة الصادتقليلنقل ثم  ±   

١٠٢   التقليل.٢الفتح .١:  وجهان ًوقفا  5  

103     
كرس التاءً واوا بعد الالم وةاديز  

  مع تغليظ الالم-جلمع عىل ا-    

١٠٤    ًإبدال اهلمزة ألفا   
١٠٥   ًتقليل فتحة الراء واأللف وقفا ⁄   

١٠٥      ًإبدال اهلمزة واوا   

١٠٧    بال واو   
١٠٧    ًإبدال اهلمزة واوا     

١٠٧     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ⇒    



 

 رواية ورش عن نافع ١٦٠

١٠٨    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان    
١٠٩     املوضعني(، ضم اهلمزة وكرس السني األوىل(   
١٠٩      املوضعني ( ضم النون(     
١٠٩    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان   
١٠٩   وقفا الراءْقَقَرُت( فتحة اهلاء واأللف تقليل ً( ∑ 
١٠٩    فتحة النون واأللفتقليل  ⇓ 
١١٠    ضم التاء    
١١١    تقليل فتحة الراء واأللف ⁄  

111     ًإبدال اهلمزة واوا     

١١١     واأللفتقليل فتحة الراء  ⁄   
١١١   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان :  
١١٢     ًإبدال اهلمزة واوا     

١١٣   ملتصلمع املد ابعدها  مهزة وزاد الياء أسكن   
١١٣    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان Š  
١١٥  التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  Ÿ 
١١٧   مع املد املتصلبعدها  مهزة وزاد الياء أسكن   

١١٧      واأللف فتحة الصادتقليلنقل ثم  ±   

١١٧   بالتاء بدل الياء   
١٢٢     ًإبدال اهلمزة واوا     
١٢٣    تقليل فتحة الفاء واأللف  ⊃   



 

 رواية ورش عن نافع ١٦١

١٢٧    واأللفتقليل فتحة الراء ≤  

١٢٨     ًإبدال اهلمزة واوا      

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    واأللف فتح الراءتقليل  ≤   
٢     وترقيق الراءكرس السني بال ألف وإسكان احلاء     
٣     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان    

٣    تشديد الذال     
٥     بالنون بدل الياء    
٦     تقليل فتحة اهلاء واأللف    
٧      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼   
٨      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان    
١٠     املوضعني(التقليل . ٢ الفتح .١: وجهان(  
١٣    تغليظ الالم    

١٣       ًإبدال اهلمزة واوا    
١٥    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 9  
١٥       ًإبدال اهلمزة ألفا وصال ً       
١٥   فتح الياء  
١٥    فتح الياء   



 

 رواية ورش عن نافع ١٦٢

١٥    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان š 

١٥  فتح الياء    
١٦  فتحة الراء واأللفتقليل   ⁄ 
17     تغليظ الالم    
١٧    فتحة الراء واأللفتقليل  ⁄   
١٨     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 9   
٢٣   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  •  
٢٣   ضم العني   
٢٣      ل التقلي. ٢الفتح . ١:وجهان ∼   
٢٤      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼   
٢٤     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢٤     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان   � 
٢٥  الدال واأللف فتحة تقليل    

٢٥     
 كسورة مًإبدال اهلمزة الثانية واوا. ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
     

    …  
٢٦      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ⇒    
٢٧     تقليل فتحة النون واأللف  ⇒   
٢٩    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ⊃  
٣٠     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان √   
٣٢    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  ⇓ 



 

 رواية ورش عن نافع ١٦٣

٣٣   ألف بعد امليم باجلمع   
٣٣    ًإبدال اهلمزة واوا    
٣٤    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان   ⇓ 
٣٤     ًإبدال اهلمزة واوا     
٣٥    فتح اهلاء    
٣٥    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان Ÿ  
٣٧    واأللف فتحة الراءتقليل   ⁄   

٣٨    واأللف فتحة الراءتقليل   ⁄   

٣٨      ًإبدال اهلمزة ألفا    
٣٩    ًمزة ألفا إبدال اهل   
٣٩      ًإبدال اهلمزة ألفا    

٤٠    املوضعني ( ًإبدال اهلمزة واوا(   
٤٥    بالنون بدل الياء    
٤٥    تقليل فتحة اهلاء واأللف   
٤٧    تغليظ الالم    

٤٨    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان �  

٤٩       
 دمع املًألفا إبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 
 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢الطبيعي 

     
   σ 

٤٩      وترقيق الراءًإبدال اهلمزة ألفا     

٥٠    
 ةشبعًألفا مإبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
    
  υ   



 

 رواية ورش عن نافع ١٦٤

٥٠      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان   � 

٥١   
 حذف اهلمزة الثانية ونقل حركتها إىل الالم 

 )انظر األصول(  

٥٢   ظ الالمتغلي     

٥٣     فتح الياء     

54     تغليظ الالم     
٥٤     تغليظ الالم     

٥٧    تقليل. ٢الفتح . ١وجهان : ًوقفا Ÿ  

٥٧     ًإبدال اهلمزة واوا      

٥٩    
 ةشبعًألفا مإبدال اهلمزة الثانية . ١هان وج

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
   
 υ  

٦٤     فتحة الراء تقليل  ≤    

٦٤      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼   
٦٥    ضم الياء وكرس الزاي   
٦٦      يل اهلمزة الثانيةتسه      … 
٧٠      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼   
٧٤       ًإبدال اهلمزة واوا    
٧٥   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  

٧٧   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  

٧٨     ًاهلمزة واوا إبدال    



 

 رواية ورش عن نافع ١٦٥

٧٩        ًإبدال اهلمزة واوا وصال ً      
٨٠   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  

٨١   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  

٨٣    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  7  
٨٤   التقليل . ٢الفتح . ١:جهانو 7  

٨٦      تقليل فتحة الكاف واأللف  ∇   
٨٧   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  7  

٨٧      تغليظ الالم      
٨٧    ًإبدال اهلمزة واوا     
٨٨   التقليل . ٢تح الف. ١:وجهان 7  

٨٨      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼   
٨٨     فتح الياء     
٨٨     ًإبدال اهلمزة واوا     
٩١    ٥١( كام يف آية(    

٩٦   ألف بعد امليم عىل اجلمع   
٩٦    ًإبدال اهلمزة واوا   
٩٨      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼   
٩٩      ًإبدال اهلمزة واوا    
١٠٠    ًإبدال اهلمزة واوا   
١٠١      ًضم الالم وصال       



 

 رواية ورش عن نافع ١٦٦

١٠١    ًدال اهلمزة واواإب   
١٠٣  فتح النون الثانية وتشديد اجليم    
١٠٣      ًإبدال اهلمزة واوا     
١٠٤      التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⊇    
١٠٤      ًإبدال اهلمزة واوا     
١٠٨    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  Ÿ   
١٠٩    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان š 

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   الراءة فتحتقليل  ≤   
٣   التقليل .٢ الفتح. ١: وجهان ًوقفا  ∧  
٣     ًإبدال اهلمزة واوا   
٣    فتح الياء      
٨     ًإبدال اهلمزة ألفا     
١٠      فتح الياء    
١٢    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان š 
13    واأللف فتحة الراء تقليل  ⁄   

13      ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٥      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼   
١٧    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  



 

 رواية ورش عن نافع ١٦٧

١٧     املوضعني ( ًإبدال اهلمزة واوا(   
١٨     تغليظ الالم     

١٨    واأللفراء  فتحة التقليل ⁄   
٢٤   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∧  
٢٤    تشديد الذال     
٢٦   فتح الياء     
٢٧   املوضعني (  واأللف فتحة الراءتقليل(  ≤  

٢٧   واأللف فتحة الراءتقليل  ≤  

٢٨    
 ةشبعًألفا مإبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
    
  υ   

٢٨     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهانثالثة البدل ثم  � 
٢٨     فتح العني وختفيف امليم    
٢٩    فتح الياء      

٢٩    الراء واأللف فتحة تقليل  ⁄ 
٣٠    تشديد الذال     
٣١      ًإبدال اهلمزة واوا     
٣١   فتح الياء     
٣٢     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٣٣       ًإبدال اهلمزة ألفا    
٣٤    فتح الياء    



 

 رواية ورش عن نافع ١٦٨

٣٥    واأللف فتحة الراءتقليل   ⁄   

٣٦      ًواواإبدال اهلمزة      

٣٧   تغليظ الالم    

٣٩      ًإبدال اهلمزة ألفا     

٤٠      
 ةشبعًألفا مإبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
    

    σ 
٤٠    كرس الالم بدون تنوين   
٤١  ≤ فتحة الراءضم امليم وتقليل   ≤ 

٤١     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  ♠  
٤٢    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان    

٤٢    كرس الياء   
٤٢       إظهار الباء عند امليم      

٤٢    الكاف واأللف فتحة تقليل   ∇  

44        ًإبدال اهلمزة الثانية واوا مفتوحة        

٤٥    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان    
٤٦     ًبالياء وصال فتح  الالم وتشديد النون و      
٤٦  فتح الياء     
٤٧  فتح الياء     
٥١      فتح الياء       
٥٣    ًواواإبدال اهلمزة     



 

 رواية ورش عن نافع ١٦٩

٥٤   واأللف فتحة الراءتقليل   ⁄  
٥٤   فتح الياء     

٥٨      
 ةشبعًألفا مإبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
     

    σ 
٥٩    الباء واأللف فتحة تقليل   ‰ 

٦٠      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼   
٦٢        التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان      

٦٣    
 ةشبعًألفا مإبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
    
  υ   

٦٣     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهانثالثة البدل ثم  � 

٦٤     ًإبدال اهلمزة ألفا    

٦٤       ًإبدال اهلمزة ألفا      
٦٥   الدال واأللف فتحة تقليل     

٦٦      
 ةشبعًألفا مل اهلمزة الثانية إبدا. ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
     

    σ 
٦٦      فتح امليم     

٦٧    تغليظ الالم    
٦٧   الياء واأللف فتحة تقليل   ÿ 

٦٨    بتنوين فتح  
٦٩     واأللف فتحة الراءتقليل   ⁄    



 

 رواية ورش عن نافع ١٧٠

٧٠    ومد بدل واأللفاهلمزةو  الراء فتحةتقليل  ∫⁄ 

٧١       
 مشبعةًياء إبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
      

    … 
٧١    ضم الباء   
٧٢      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان �     

٧٢    
 ًألفا إبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 
 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢

 
σ 

٧٤      فتحة الراء تقليل  ⁄    

٧٦      
 مشبعةًألفا  إبدال اهلمزة الثانية. ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
   

  σ 

٧٧   
 إشامم كرسة السني بعض الضم 

 < ثلث ضمة ثم ثلثي كرسة

٧٨     فتح الياء    

٨١    مهزة وصل    

٨٢      
 مشبعةًألفا إبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
    

    σ 
٨٤   فتح الياء     
٨٤   واأللف فتحة الراءتقليل  ⁄  

٨٤    فتح الياء      
٨٦      ًإبدال اهلمزة واوا    



 

 رواية ورش عن نافع ١٧١

٨٧      
  )اجلمع( م عىل ً واوا بعد الالةاديز

 مع تغليظ الالم      

٨٧     ًإبدال اهلمزة ألفا   

٨٧        
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا. ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية. ٢مكسوره،مقدم 
      

     …  

٨٨    
 ةشبعًألفا مهلمزة الثانية إبدال ا. ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
    
  υ   

٨٨      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان   
٨٨     تغليظ الالمنقل ثم  8 

٨٨       فتح الياء       

٨٩     فتح الياء      
٩١   فتحة الراء تقليل  ⁄  
٩٢     فتح الياء     
٩٢      إدغام الذال يف التاء    
٩٣      ًإبدال اهلمزة ألفا     

٩٤      
 مشبعة ًألفاإبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
     

    σ 
٩٤    تغليظ الالم    
٩٤   الياء واأللف فتحة تقليل   ÿ 

٩٦   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  



 

 رواية ورش عن نافع ١٧٢

٩٨     ًإبدال اهلمزة ياء   
٩٩   ًهلمزة ياء إبدال ا  
١٠٠    فتحة الراء واأللفتقليل  ≤    
١٠١      تغليظ الالم       

١٠١   تغليظ الالم    

١٠١      
 مشبعةًألفا إبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
   

  σ 

١٠٢    فتحة الراء واأللفتقليل  ≤    
١٠٤       وترقيق الراءمفتوحة ًواواإبدال اهلمزة        

١٠٥     ًإبدال اهلمزة ألفا وبالياء وصال ً   
١٠٦     تقليل فتحة النون واأللف  ⇒   
١٠٨   فتح السني    
١١٠   تقليلال. ٢الفتح . ١: ً وقفا وجهان 7  
١١١   خمفاة النونإسكان     

١١١   ختفيف امليم    
١١٣   تغليظ الالم    
١١٤      تغليظ الالم      
١١٤     لف فتحة اهلاء واألتقليل   
١١٤     فتحة الراء  تقليل  ≤   
١١٦   تغليظ الالم    



 

 رواية ورش عن نافع ١٧٣

١١٧    فتحة الراء واأللفتقليل  ≤    
١٢٠      فتحة الراءتقليل   ≤   
١٢٠      ًإبدال اهلمزة واوا    
١٢١     ًإبدال اهلمزة واوا     

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    الراءة فتحتقليل  ≤   
٥    كرس الياء    
٥    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ÿ  
٦     ألفا إبدال اهلمزة ً    
٩-٨       وصال التنوينضم نون ً     

١٠   بألف بعد الباء عىل اجلمع  

١١    ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٢    كرس العني      

١٣       فتح الياء وضم الياء وكرس الزاي      

١٣      ًإبدال اهلمزة ألفا     
١٣   ًإبدال اهلمزة ياء  
١٤  ًإبدال اهلمزة ياء  
١٥   بألف بعد الباء عىل اجلمع  
١٧  ًإبدال اهلمزة ياء  



 

 رواية ورش عن نافع ١٧٤

١٧     ًإبدال اهلمزة واوا    

١٩   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان √  

١٩    
  راءألف بعد الراء  وتقليل ال

 ًوإبدال األلف ياء مفتوحة 
⁄   

٢١      فتحة الراء تقليل ⁄  
٢١    التقليل .٢الفتح . ١:وجهان     
٢١   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 5 

٢١      ًإبدال اهلمزة ألفا     

٢٣   ثم ياء مديةكرس اهلاء   
٢٣    فتح الياء      
٢٣    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان    

٢٤   ومد بدلاهلمزة واأللفلراء وا ة فتحتقليل  ∫⁄  

٢٤           تسهيل اهلمزة الثانية       
  … 

٢٨   ومد بدلاهلمزة واأللفو  الراءة فتحتقليل  ∫⁄  

٣٠   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  �  
٣٠    واأللف فتحة الراءتقليل    ⁄  
٣١        ًضم التاء وصال        
٣٦       يف املوضعني ( فتح الياء(    

٣٦   
  واأللف فتحة الراءتقليل

 )   يف املوضعني ( وفتح الياء  ⁄ 



 

 رواية ورش عن نافع ١٧٥

٣٦      ًإبدال اهلمزة ألفا    

٣٦    ًزة ألفا إبدال اهلم    

٣٦    فتحة الراء تقليل  ≤  
٣٧       املوضعني ( ًإبدال اهلمزة ألفا(    
٣٧     ًإبدال اهلمزة ألفا    

٣٧     فتح الياء     
٣٧    ًإبدال اهلمزة واوا     

٣٨       فتح الياء      

٣٩    
 مشبعةًألفا إبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
   

 σ 
٤١    تغليظ الالم    

٤١      ًإبدال اهلمزة ألفا     
٤٢     التقليل . ٢ح الفت. ١:وجهان  ♥  
٤٣      فتح الياء    

٤٣   فتحة الراء واأللفتقليل  ⁄  

٤٣      ًإبدال اهلمزة ألفا      

٤٣       ًإبدال اهلمزة الثانية واوا مفتوحة       
٤٣   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ÿ 
٤٣    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ÿ 
٤٤       ًإبدال اهلمزة ألفا     



 

 رواية ورش عن نافع ١٧٦

٤٥        إثبات األلف ومدها كمنفصل         
٤٥     ًإبدال اهلمزة ألفا    

٤٦      ًإبدال اهلمزة ألفا      

٤٦    فتح الياء    
٤٧   إسكان اهلمزة     

٤٧      ًإبدال اهلمزة ألفا     
٤٨     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٤٨    ًإبدال اهلمزة ألفا    
٤٩    ًال اهلمزة ألفا إبد   
٥٠        ًإبدال اهلمزة واوا وصال ً        

٥٣      فتح الياء      

٥٣        
 مشبعةًياء إبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
    

…        

٥٣      فتح الياء     
٥٤        ًإبدال اهلمزة واوا وصال ً        

٥٨         تسهيل اهلمزة الثانية   …    
٥٩      ًا وصالألفإبدال اهلمزة ً     

٥٩   ء فتح اليا      
٦٠      ًإبدال اهلمزة ألفا   

٦٢    ًحذف األلف وأبدل النون تاء     



 

 رواية ورش عن نافع ١٧٧

٦٤    لفاأل حذفكرس احلاء وإسكان الفاء و     

٦٦     ًإبدال اهلمزة واوا      
٦٦        ًإبدال اهلمزة ألفا      
٦٨    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  ∝  
٦٩    التقليل . ٢الفتح . ١:ثالثة البدل ثم وجهان  
٦٩      فتح الياء      

٦٩       إثبات األلف ومدها كمنفصل      
٧٠      مفتوحةًإبدال اهلمزة واوا     

٧٦        املوضعني (مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية ياء(       

٧٦    ًألفاإبدال اهلمزة   

٧٦   كرس التاء دون تنوين   

٧٨    واأللف فتحة الراء تقليل ≤  
٧٩   ًاإبدال اهلمزة ألف   

٨٠    توسط أو طول اللني املهموز    

٨٠     ًإبدال اهلمزة ألفا     
80  فتح الياء  

٨٠    فتح الياء   

٨٣    تقليلال. ٢الفتح . ١: ًوقفاوجهان 5 

٨٣      ًإبدال اهلمزة ألفا    

٨٤     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  √   



 

 رواية ورش عن نافع ١٧٨

٨٤     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ⊃    
٨٦       الياء فتح     

٨٧     توسط أو طول اللني املهموز     
٨٧    توسط أو طول اللني املهموز    

٨٨    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان –  
٩٠   تسهيل اهلمزة الثانية • 
٩٣    ًإبدال اهلمزة ألفا  

٩٣     ًإبدال اهلمزة ألفا   

٩٤     تغليظ الالم     

٩٦    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ⊆  
٩٦     فتح الياء       

٩٨    فتح الياء      
٩٩    التقليل . ٢الفتح . ١:ثالثة البدل ثم وجهان  
١٠٠     ًإبدال اهلمزة ألفا   

١٠٠    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ÿ 
١٠٠   اء  فتح الي   

١٠٠      فتح الياء    

١٠٠   
  مكسورةًإبدال اهلمزة الثانية واوا. ١وجهان 

تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢  
    

… 
١٠١     ًإبدال اهلمزة ألفا   



 

 رواية ورش عن نافع ١٧٩

١٠١       التقليل . ٢لفتح ا. ١:وجهان ∼    

١٠٣      ًإبدال اهلمزة واوا     

١٠٦     ًإبدال اهلمزة واوا   

١٠٧      
       

 ًإبدال اهلمزة ألفا      

    
١٠٨   فتح الياء   

١٠٩   
 فيها الوجهان حاء مفتوحةلنون ثم ياء بدل ا

  بدل الياء ثم ألفالفتح والتقليل
   

š  

١٠٩     الراءتقليل فتحة  ≤   
١١٠     توسط أو طول اللني املهموز     

١١٠  تشديد الذال    

١١٠  
لنون املضمومة  بعد اةبنون ساكنة خمفا

 وختفيف اجليم وياء مدية ساكنة
  

١١١    فتحة الراء تقليل  ⁄   
١١١   تقليلال. ٢الفتح . ١: وجهان ًوقفا Ÿ  

١١١     ًإبدال اهلمزة واوا     

 
 ورشرواية  ـانالبيــــــــــــــــــــ رواية حفص اآلية
١     فتحة الراءتقليل  ≤   

١     ًإبدال اهلمزة واوا    



 

 رواية ورش عن نافع ١٨٠

٢     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان    

٢    تقليلال. ٢الفتح . ١:  وجهانًوقفا  ∧  
٤     تنوين كرس     

٤    تنوين كرس   

٤     تنوين كرس     

٤    كرس الراء    

٤  
  بدل الياءبالتاء 

⊇ تقليلال. ٢الفتح .١: وجهان   

٤    نقل ثم إسكان الكاف  3  
٥   تسهيل اهلمزة الثانية   • 
٥     اإلخبارمكسورة واحدة عىلمهزة       
٥     فتحة النون واأللفتقليل   ⇒   
٨    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ‘  

٨     تقليل فتحة الدال واأللف Ÿ   

١٠        اء واأللف  فتحة اهلتقليل       

١٤    األلف فتحة الكاف وتقليل   ∇  

١٦        إدغام الذال يف التاء      

١٦    التقليل . ٢الفتح . ١:نقل ثم وجهان ∧   

١٧    ًإبدال الياء تاء    

١٧     فتحة النون واأللفتقليل   ⇒   
١٨      التقليل . ٢تح الف. ١:وجهان ⇒    



 

 رواية ورش عن نافع ١٨١

١٨    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان    

١٨      ًإبدال اهلمزة ياء    

١٩    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∧  

٢١    وجهان: ًتغليظ الالم، وقفا:ًوصال    
٢٢      تغليظ الالم      

٢٢    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهانًوقفا  ‰  

٢٢  فتحة الدال واأللفتقليل  Ÿ  

٢٣   تغليظ الالم   

٢٤    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهانًوقفا  ‰  

٢٤  فتحة الدال واأللفتقليل  Ÿ  

٢٥    وجهان: ًغليظ الالم، وقفات:ًوصال    
٢٥  فتحة الدال واأللفتقليل  Ÿ  

٢٦        التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼    

٢٩    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان Š  

٣١    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان �   
٣١    أو طول اللني املهموزتوسط     

٣١   التقليل. ٢الفتح . ١:ًوقفا وجهان Ÿ   

٣١    فتحة الدال واأللفتقليل     

٣١     ًإبدال اهلمزة ألفا  

٣٢         ًضم الدال وصال        



 

 رواية ورش عن نافع ١٨٢

٣٢      دغام الذال يف التاءإ      

٣٣    فتح الصاد  

٣٤       التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼    

٣٥     إسكان الكاف  

٣٥   
  

فيهام التقليل. ٢الفتح . ١:وجهانًوقفا   
‰  
‰  

٣٥    فتحة الكاف واأللفتقليل   ∇  

٣٨     ًإبدال اهلمزة ألفا  

٣٩   فتح الثاء وتشديد الباء    

٤١     ًإبدال اهلمزة ألفا  

٤٢     
لف بعدها وكرس الفاء خمففة أفتح الكاف و

 ءباإلفراد ورقق الرالف بعدها أدون    

٤٢    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهانًوقفا  ‰  

٤٢  فتحة الدال واأللفتقليل  Ÿ 

٤٣    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ⊃   

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   ء فتحة الراتقليل ≤   
٢  اهلاءضم    
٢    فتحة الكاف واأللف تقليل   ∇  



 

 رواية ورش عن نافع ١٨٣

٣       التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼    

٥   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  
٥    فتحة الباء واأللف تقليل   ‰ 
٦   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  
٦   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان • 
٨   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  
٩     ًإبدال اهلمزة ألفا   
١٠       مفتوحة ورقق الراءًواواإبدال اهلمزة       
١٠    التقليل. ٢الفتح . ١:ًوقفا وجهان  ∧  
١٠     ًإبدال اهلمزة ألفا   
١١     ًإبدال اهلمزة ألفا    
١١     ًإبدال اهلمزة واوا    
١٢    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  Ÿ  
١٣    قليل الت. ٢الفتح . ١:وجهان š  
١٤    ًبالياء وصال     
١٥    فتحة الباء واأللف تقليل   ‰ 
١٦     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ⊆   
١٧      ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٨     ألف بعد الياء عىل اجلمع   

١٩     ًإبدال اهلمزة ألفا   



 

 رواية ورش عن نافع ١٨٤

٢١    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  Ÿ  
٢٢   إسكان الياء  
٢٥    ًإبدال اهلمزة واوا   
٢٥      إسكان الكاف  

٢٦      ًن وصالينوتالنون ضم     

٢٦   فتحة الراءتقليل  ≤ 
٢٧       التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼    

٢٧  
+٢٨      مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية  واوا:ًوصال        

٢٨    فتحة الواوتقليل     
٢٩       تغليظ الالم        
٢٩     ًإبدال اهلمزة ياء   
٣٠     فتحة النون واأللفتقليل   ⇒   
٣١      تغليظ الالم      
٣١      ًإبدال اهلمزة ألفا   
٣٤     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهانثالثة البدل ثم �  
٣٦   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان  ± 
٣٧  فتح الياء      

٣٧      تغليظ الالم      
٣٨    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ⊃  



 

 رواية ورش عن نافع ١٨٥

٤٠      تغليظ الالم      
٤٠   مع ثالثة البدلًإثبات الياء وصال      
٤١       ًإبدال اهلمزة واوا      
٤٢   كرس السني    
٤٢     وترقيق الراء مفتوحةًإبدال اهلمزة واوا       
٤٤       ًإبدال اهلمزة ألفا    
٤٤    تغليظ الالم    
٤٥    تغليظ الالم    

٤٧   كرس السني    
٤٨     فتحة اهلاء  واأللفتقليل      
٤٩    فتحة الراء واأللفتقليل: ًوقفا   ≤   
٥٠      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان   ́  

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    واأللفتقليل فتحة الراء  ≤   
٣      ًإبدال اهلمزة ألفا     
٥      وترقيق الراءًإبدال اهلمزة ألفا     
٧     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٨      وفتح الزاي مشددةتاء مفتوحة      

٨       التاءضم         



 

 رواية ورش عن نافع ١٨٦

١١      ًإبدال اهلمزة ألفا   
١٣    ًإبدال اهلمزة واوا   
٢٤       ًإبدال اهلمزة ألفا      

٢٧   األلف فتحة النون وتقليل   ⇓ 
٣١    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان Š  

٤٥+
٤٦ 

  
     

  التنوين نونضم:ًوصال    
    

٤٩    

  
 ًفتح الياء  فيهام وصال    

  
٥٤      وترقيق الراءكرس النون       

٦١    
ًألفا مع إبدال اهلمزة الثانية ٢ .١ :وجهمخسة أ

 القرص واإلشباع
  مع ثالثة البدلتسهيل اهلمزة الثانية ٥-٣

    
∴  

٦٥   مهزة وصل بدل مهزة القطع     

٦٥     ًإبدال اهلمزة واوا     

٦٧       
 مشبعةًألفا إبدال اهلمزة الثانية . ١ن وجها

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
    

 σ     
٧١  فتح الياء     

٧٧      ًإبدال اهلمزة واوا     
٨٤   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ⇒ 

٨٨     ًدال اهلمزة واوا إب     



 

 رواية ورش عن نافع ١٨٧

٨٩    فتح الياء      

٩٤     ًإبدال اهلمزة واوا    
٩٩      ًإبدال اهلمزة ألفا    

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   ل التقلي. ٢الفتح . ١:وجهان � 
١   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∏  

3  التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∏  
٥      ًإبدال اهلمزة ألفا    
٩   وصلة امليمالتقليل . ٢الفتح . ١:وجهان   Ÿ   

١٢     
    

 ح امليم فت
 تنوين كرسو

   
    

١٤      ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٤    فتحة الراء واأللفتقليل: ًوقفا   ≤   
١٥     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ⊆  
١٧     تشديد الذال    
٢٠   بدل الياءلتاءبا    

٢٢     ًإبدال اهلمزة واوا    

٢٥   تقليل فتحة الزاي واأللف ƒ   



 

 رواية ورش عن نافع ١٨٨

٢٦    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ًوقفا �  

٢٦    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان �  
٢٧     كرس النون    

٢٧    فتحة الكاف واأللفتقليل   ∇  

٢٨      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ⊇    

٢٨    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 9  

٢٩       ًإبدال اهلمزة ياء      
٢٩    يلالتقل. ٢الفتح . ١:ًوقفا وجهان    

٣٠      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼   

٣٢      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ⊇    

٣٣      ًا ألفإبدال اهلمزة   
٣٣     ًاألفإبدال اهلمزة  
٣٣    تغليظ الالم    

٣٦     وصالضم النون ً     

٣٦   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ًوقفا Ÿ  

٣٧   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  Ÿ  

٣٧    
 لف بعدها أضم الياء  و فتح الدال و

 التقليل. ٢الفتح . ١:ثم وجهان

  
Ÿ  

٣٨    التقليل . ٢ الفتح .١:وجهان 9  

٤١      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼   



 

 رواية ورش عن نافع ١٨٩

٤٣   
  ثم ألف مفتوحةوحاءالنون   بدلياء

 التقليل. ٢الفتح  .١: وجهان ويف احلاء 
š   

٤٥       ًإبدال اهلمزة ألفا      

٤٦     ًهلمزة ألفا إبدال ا    
٤٧      ًإبدال اهلمزة ألفا    
٥٠     ًإبدال اهلمزة واوا   

٥٨      التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان نقل ثم ‘3   

٥٨   تغليظ الالم  
٥٩     واأللف تقليل فتحة الراء   ⁄   
٦٠    ًإبدال اهلمزة واوا   
٦٠   توسط أو إشباع اللني   

٦٠      التقليل. ٢الفتح  .١: وجهان نقل ثم 9    

٦١   مفتوحةًإبدال اهلمزة واوا    

٦١       
 مفتوحة وترقيق الراء ًاواإبدال اهلمزة و

 وصلة امليم    

٦١     التقليل. ٢الفتح . ١: ًوقفاوجهان  ∧  

٦١       
 ًألفا إبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 
 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢

     
   σ 

٦١       وترقيق الراءًألفا إبدال اهلمزة      

٦٢    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ⇒     
٦٢    كرس الراء    



 

 رواية ورش عن نافع ١٩٠

٦٤    التقليل. ٢الفتح . ١وجهان : ًوقفا Ÿ  

٦٤     ًإبدال اهلمزة واوا    

٦٥     التقليل . ٢تح الف. ١:وجهان ∼  

٦٦      فتح النون    

٦٨     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان š    

٧٠       التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  ⊇     

٧٢     ًإبدال اهلمزة واوا    

٧٦       يل التقل. ٢الفتح . ١:وجهان √    

٧٦    ًإبدال اهلمزة ألفا    
٧٦     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٧٩      ًإبدال اهلمزة واوا    

٨٠    فتح العني      

٨٠     الباء واأللف فتحةتقليل   Š   
٨٠      العني واأللففتحة  تقليل  ⊕  
٨٤     ًإبدال اهلمزة واوا     

٨٥    اهلمزة واأللف  الراء و فتحة  تقليل:ًوقفا ∫⁄ 
٨٥   تغليظ الالم    
٨٦    اهلمزة واأللف  الراء و فتحة  تقليل:ًوقفا ∫⁄ 
٨٩   تقليلال. ٢الفتح . ١ :انًوقفا  وجه Ÿ  

٨٩      تقليل فتحة الراء واأللف ⁄     



 

 رواية ورش عن نافع ١٩١

٩٠     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٩٠       التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان Š    

٩٠    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان    
٩٠     الذالتشديد     
٩٢     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان Š  
٩٦      بالياء بدل النون      

٩٧    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  ‘  
٩٧    ًإبدال اهلمزة واوا    
١٠٢   تقليلال. ٢الفتح . ١ :ًوقفا  وجهان Ÿ  

١٠٢      تقليل فتحة الراء واأللف ⁄     

١٠٤     ًإبدال اهلمزة واوا    

١٠٥     ًإبدال اهلمزة واوا    

١٠٧      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼   

١٠٧    تقليل فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٠٨     فتحة الصاد واأللفتقليل   ±   
١١١     ًإبدال اهلمزة ألفا  
١١١      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  :    

١١١    تغليظ الالم     

١١٢     ًإبدال اهلمزة ألفا    
١١٥      ًضم النون وصال      



 

 رواية ورش عن نافع ١٩٢

١١٨   تغليظ الالم   
١١٩      تغليظ الالم      

١٢١       التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  ‰     

١٢١    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان Ÿ   

١٢٢      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼   

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    واأللف فتحة الراء تقليل ⁄   
١     تقليلال. ٢الفتح  .١ : ً وقفاوجهاننقل ثم ±   
٢   تقليلال. ٢الفتح . ١: ًوقفا  وجهان 7  

٢   تقليلال. ٢الفتح . ١: ًوقفا  وجهان Ÿ  

٥     التقليل . ٢الفتح . ١:مد بدل ثم وجهان  √ 
٥    فتحة الياء واأللفتقليل  ÿ   
٨   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 5 
٨   فتحة الكاف واأللف  تقليل  ∇ 
٩      ًإبدال اهلمزة واوا     
١٠    ًإبدال اهلمزة واوا   
١٢    تقليل فتحة اهلاء واأللف   
١٣    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ⊆  
١٤   التقليل . ٢تح الف. ١:وجهان ⊃ 



 

 رواية ورش عن نافع ١٩٣

١٥    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  Ÿ   
١٥   واأللفالراء فتحة تقليل  ≤  
١٧     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  ⊃  

١٨     
 تغليظ الالم مع الفتح 

  التقليل وترقيقها مع
   
 9 

١٩     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ⊕   

١٩    ًإبدال اهلمزة واوا    
٢٠+
٢١       التنوين وصال نونضم ً         

٢٣    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∝  

٢٦       التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان Š    

٣٢      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ⇓   

٣٥        ضم القاف       
٣٥     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٣٨      فتح اهلمزة وتاء مربوطة منونة بالفتح     
٣٩     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان š   

٣٩      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ⊆    

٤٠       التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  ⊃    

كام  ٤٢   بالتاء بدل الياء   
٤٣    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 9   

٤٤     بالياء بدل التاء     



 

 رواية ورش عن نافع ١٩٤

٤٥    ًإبدال اهلمزة واوا   
٤٦   واأللفالباء فتحة تقليل  Š  
٤٧    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان     
٤٧ ،
٤٨         ًضم نون التنوين وصال   

٤٩   ةتسهيل اهلمزة الثاني   • 
٤٩    مهزة مكسورة واحدة عىل اإلخبار    
٥١     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان �   

٥١     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  5   

٥٥     
أسكن الياء األوىل ومدها وزاد مهزة 

 مكسورة وثلث البدل   

٥٦      ًالالم وصالضم    
59       تغليظ الالم      

٦٠    تقليلال. ٢الفتح . ١: ًوقفا  وجهان ÿ   

٦١    
 ًألفا مشبعة  اهلمزة الثانية إبدال.١:وجهان

 تسهيل اهلمزة الثانية.٢
   

 σ 

٦٢     
 ًألفا مشبعةال اهلمزة الثانية إبد. ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
    

 υ  
٦٢     مع املد املنفصلً وصالالساكنةبالياء      

٦٤     إسكان اجليم مع القلقلة    
٦٥      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  ⊃   

٦٧      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  •  



 

 رواية ورش عن نافع ١٩٥

٦٩   تقليل فتحة الراء واأللف ≤  
٧١    تغليظ الالم    

٧٢    املوضعني(التقليل . ٢الفتح  .١: وجهان( ∧ 
٧٦     ألفبال فتح اخلاء وإسكان الالم    
٧٨      تغليظ الالم      

٧٩     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  5   

٨٢      ًإبدال اهلمزة واوا    
٨٣     وثالثة البدلالتقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 0   

٨٤  التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان Ÿ  

٨٨      ًاهلمزة ألفاإبدال    
٨٨     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٨٩     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان Š  

٩٠     ًإبدال اهلمزة واوا    
٩٠     ضم التاء وفتح الفاء وكرس اجليم مشددة      

٩٢    ًإبدال اهلمزة ألفا  
٩٣     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  ∀    

٩٣     ًإبدال اهلمزة واوا    
٩٤     ًإبدال اهلمزة واوا     
٩٤      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان Ÿ     

٩٦     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  ⊃  



 

 رواية ورش عن نافع ١٩٦

٩٧     ًبالياء وصال        
٩٧     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان      

٩٨   تسهيل اهلمزة الثانية   • 
٩٨    مهزة مكسورة واحدة عىل اإلخبار    
٩٩    التقليل. ٢الفتح . ١:ًوقفا وجهان ΤŠ 

١٠٠    ياء فتح ال     
١٠١   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  

١٠١  التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  

١٠٢     
 ًياء مشبعةإبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
     

     … 

١٠٧    اهلمزة واوا إبدال ً     
١٠٧    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 9 

١١٠     الالم وصالضم ً    

١١٠    الواو وصالضم ً     

١١٠      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ⇒    
١١٠     ليظ الالمتغ      

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١،٢       بال سكت مع اإلخفاء: ًوصال      
٢     ًإبدال اهلمزة واوا     



 

 رواية ورش عن نافع ١٩٧

٦   ثاء واأللف فتحة التقليلثالثة البدل و   ’ 
٦    ًإبدال اهلمزة واوا     
١٠   التقليل. ٢الفتح  .١: وجهانًوقفا   

١٢   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ±  
١٣    التقليل. ٢الفتح  .١: وجهان ً وقفا Ÿ   
١٥    ًإبدال اهلمزة ألفا   
١٥     تغليظ الالم     
١٥    واأللف  فتحة الراءتقليل ⁄   
١٦       وكرس الفاءفتح امليم    
١٧    فتحة الراء واأللفتقليل: ًوقفا   ≤   
١٧    تغليظ الالم    

١٧     تشديد الزاي    
١٧     ًبالياء وصال        
١٨     السني كرس        

١٨    تغليظ الالم    

١٨     تشديد الالم الثانية      
١٩    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان   
١٩     ًهلمزة ألفاإبدال ا    
٢٢    فتح الياء     
٢٤   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 5  
٢٤    ًوصال  بالياء      



 

 رواية ورش عن نافع ١٩٨

٢٨      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼    

٢٨   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان   
٢٩     ًإبدال اهلمزة واوا    
٢٩   ًإبدال اهلمزة ياء  
٣٣    الكاف إسكان       
٣٤    ضم الثاء وامليم   
٣٤       إثبات األلف ومدها كمنفصل      
٣٦   ضم اهلاء وبعدها ميم مفتوحة، بالتثنية    
٣٧   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان   

٣٨     الياء  فتح     
٣٩        إثبات األلف ومدها كمنفصل        

٤٠    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 5  
٤٠    فتح الياء     

٤٠    
  ًإبدال اهلمزة واوا

 ًبالياء  وصالثم    

٤١    تغليظ الالم    

٤٢      ضم الثاء وامليم      
٤٢      فتح الياء     
٤٤   ضم القاف    

٤٥     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼    

٤٦     لتقليل ا. ٢الفتح . ١:وجهان ∼    



 

 رواية ورش عن نافع ١٩٩

٤٧    تقليل فتحة الراء واأللف: ًوقفا ≤   
٤٩   تقليل فتحة الراء واأللف: ًوقفا ⁄  
٤٩    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  ±  
٥٠    ًإبدال اهلمزة ياء  

٥٣   
  كحفص: ًوصال 

 اهلمزةو  الراءتقليل فتحة: ًوقفا 
  
∫⁄ 

٥٥    ًإبدال اهلمزة واوا     
٥٥    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان Ÿ   

٥٥      ًإبدال اهلمزة ألفا    
٥٥      ًإبدال اهلمزة ألفا    

٥٥   كرس القاف  وفتح الباء  

٥٦    إبدال الواو مهزة      
٥٧      تغليظ الالم     

٥٧    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان Ÿ   

٥٨       مفتوحةًاواوإبدال اهلمزة      

٥٩       تقليل فتحة الراء واأللف  ≤   
٥٩    تغليظ الالم    
٥٩     فتح الالم الثانيةضم امليم و    
٦٠   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  

٦٠    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان �   



 

 رواية ورش عن نافع ٢٠٠

٦٢    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان �   

٦٣   
 ةشبع مًألفا إبدال اهلمزة الثانية .١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
  

υ  

٦٣    
  كرس اهلاء

 التقليل. ٢الفتح  .١: وجهانو ♥  

٦٤   ًبالياء  وصال     

٦٤      فتحة الثاء واأللفتقليلثالثة البدل ثم    ’ 
٦٦   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  

٦٦   ًوصال  بالياء     
٦٧   إسكان الياء   
٦٩    فتح الياء     

٧٠     فتح الالم وتشديد النون      

٧٠    ها ترقيقوأتفخيم الراء : وجهان    

٧١      تغليظ الالم     

٧١    ها ترقيقأوتفخيم الراء : وجهان    

٧٢   إسكان الياء   
٧٣      مفتوحةًاواوإبدال اهلمزة      
٧٤      تغليظ الالم     

٧٤    يف الياء الزاي وختفبعد ألف    
٧٤   ضم الكاف   

٧٥   إسكان الياء   



 

 رواية ورش عن نافع ٢٠١

٧٦    ختفيف النون    

٧٧      تغليظ الالم     

٧٧     إدغام الذال يف التاء    

٧٨     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٧٩   ًإبدال اهلمزة ألفا    
٨٠    ًإبدال اهلمزة واوا   
٨١      وتشديد الدالالباء فتح       
٨٢    ًإبدال اهلمزة ألفا   
٨٣   ها ترقيقأوتفخيم الراء : وجهان    

٨٥     مفتوحةيد التاء وصل وتشدمهزة      
٨٧   تغليظ الالم   
٨٧   ضم الكاف   

٨٨    بدل التنوينضم اهلمزة     
٨٨      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ⇒     

٨٩    
   مفتوحة وصل وتشديد التاءمهزة

 ويبدأ هبا هبمزة مكسورة   

٩٠   ها ترقيقأوتفخيم الراء : وجهان   

٩٢    مهزة وصل وتشديد التاء مفتوحة    

٩٣    ضم السني   

٩٤ 
  

   
 ًإبدال اهلمز ألفا فيهام   

   



 

 رواية ورش عن نافع ٢٠٢

٩٤   ضم السني   
٩٦   التقليل . ٢الفتح . ١:انوجه   

٩٨    الكاف دون مهزة تنوين     
١٠٠   فتحة الكاف واأللف تقليل   ∇ 
١٠٢   فتح الياء  
١٠٢        تسهيل اهلمزة الثانية  …      
١٠٢    فتحة الكاف واأللف تقليل   ∇  
١٠٤      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼    

١٠٤    السني كرس      
١٠٦    إبدال الواو مهزة    
١١٠    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان š 

 
 ورشرواية  ــــــــــــــانالبيـــــــ رواية حفص اآلية
١     الياءاهلاء و تقليل فتحة    ∼    

٢/٣       
 مع املدبعد األلف  مفتوحة ةمهززاد 
…   ً وصالتسهيل اهلمزة الثانيةو    

٣    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان    

٧         
  مع املدبعد األلف ة مومض مةمهززاد 

 هاتسهيل أو  الثانيةإبدال اهلمزةثم 

       

 …      
٧   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼  



 

 رواية ورش عن نافع ٢٠٣

٨     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ⇓  

٨    ضم العني    
١٠   فتح الياء   

١١     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان š   
١٢    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼  
١٨    فتح الياء    
١٩  بالياء بدل اهلمزة )    ( 2 
٢٠     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ⇓  

٢٣     كرس النون     
٢٤     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان      
٢٥    فتح التاء وتشديد السني وفتح القاف    
٢٨   توسط أو إشباع اللني املهموز   
٣٠   التقليل . ٢الفتح . ١:ثالثة البدل ثم وجهان �  
٣٠    ها مع املد بعدةمهززيادة إسكان الياء و   
٣١    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ″ 

٣١      تغليظ الالم       

٣٤  التقليل. ٢الفتح . ١: ا وجهان ًوقف  5 

٣٤   ضم الالم   
٣٥   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∝  
٣٦    فتح اهلمزة   
٣٨      ًإبدال اهلمزة ألفا     



 

 رواية ورش عن نافع ٢٠٤

٣٩    ًإبدال اهلمزة واوا   
٤١     ها مع املد بعدةمهزإسكان الياء وزيادة    

٤٣    ًإبدال اهلمزة ألفا    
٤٥   فتح الياء    
٤٧    فتح الياء     
٤٨   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 5 
٤٩     ها مع املد بعدةمهزإسكان الياء وزاد    
٥١   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  

٥١   كرس الالم    
٥١     مع املدها  بعدةمهزإسكان الياء وزيادة    
٥٣     ها مع املد بعدةمهزإسكان الياء وزيادة    
٥٤     ها مع املد بعدةمهزإسكان الياء وزيادة    
٥٥    ًإبدال اهلمزة ألفا    
٥٥      تغليظ الالم      

٥٦     ها مع املد بعدةمهزإسكان الياء وزيادة   
٥٨      والبدلمع املد ةمهزإسكان الياء وزيادة     

٥٨     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 9  
٥٩      تغليظ الالم      

٦٠      تغليظ الالم      
٦١      ًاهلمزة ألفاإبدال    



 

 رواية ورش عن نافع ٢٠٥

٦٦   تسهيل اهلمزة الثانية   ∴  
٦٨    ضم اجليم    
٦٩    ضم العني    
٧٠    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان √  
٧٠    ضم الصاد    
٧٢    ضم اجليم    
٧٣    التقليل . ٢تح الف. ١:وجهان 9  
٧٦   التقليل. ٢الفتح . ١:ًوقفا وجهان Ÿ  

٧٧      
 مشبعة ًألفاإبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
    
 υ   

٧٨   تغليظ الالم    

٨٠    ًإبدال اهلمزة ألفا    
٨٣    فتحة الكاف واأللفتقليل   ∇  
٩٠  بالياء بدل التاء  

٩٤   الفتح.٢ التقليل .١: وجهان  ±  

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١  واأللفاهلاء  إمالة فتحة  ≡ 
٢      القاف واأللف فتحة تقليل  ⊆   
٣      الشني واأللففتحة تقليل   ́ 



 

 رواية ورش عن نافع ٢٠٦

٤       ًوقفا الالم واأللففتحة تقليل 9   
٥      الواو واأللففتحة تقليل     
٦    فتحة الراء واأللف تقليل ⁄  
٧        ًوقفا الفاء واأللففتحة تقليل ⊃  
٨      النون واأللففتحة تقليل  ⇒   
٩     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان �   

٩   السني واأللف تقليل فتحة  7 
١٠     فتحة الراء واهلمزة واأللفتقليل ∫⁄  

١٠   لياء  فتح ا     

١٠       فتح الياء     

١٠      فتحة النون واأللفتقليل  ⇒   
١٠   الدال واأللف وقفا تقليل فتحة ً Ÿ 
١١     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  �  

١١    فتحة السني واأللفتقليل 7  
١٢     فتح الياء     

١٢  ًاًوصال ووقفالواو تقليل و فتح الواو دون تنوين   
١٣   فتحة احلاء واأللفتقليل š 
١٤     فتح الياء    
١٤    تغليظ الالم    

١٤    فتح الياء    



 

 رواية ورش عن نافع ٢٠٧

١٥      التقليل . ٢الفتح . ١:انوجه ∞    
١٥     فتحة العني واأللف تقليل ⊕  
١٦    ًإبدال اهلمزة واوا   
١٦    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان    

١٦      فتحة الدال واأللف تقليل     
١٧    واأللف فتحة السني تقليل 7   
١٨    فتحة الراء واأللفتقليل ≤  
١٩    فتحة السني واأللف تقليل 7   
٢٠     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  ⊆   

٢٠     فتحة العني واأللف تقليل ⊕  
٢١     واأللففتحة الالمتقليل نقل ثم  √3  
٢٢    فتحة الراء واأللفتقليل ≤  
٢٣      ًفتحة الراء واأللف وقفاتقليل ⁄   
٢٤    فتحة الغني واأللفتقليل )  
٢٦     فتح الياء  
٣٦    فتحة السني واأللفتقليل 7   
٣٧     فتحة الراء واأللف تقليل  ≤  
٣٨    فتحة احلاء واأللفتقليل š  
٣٩     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٣٩     فتح الياء     



 

 رواية ورش عن نافع ٢٠٨

٤٠    فتحة السني واأللفتقليل 7   
٤١     فتح الياء     
٤٢    ء فتح اليا    
٤٣     فتحة الغني واأللفتقليل )  
٤٤     فتحة الشني واأللفتقليل   ́ 
٤٥     فتحة الغني واأللفتقليل )  
٤٦     فتحة الراء واأللفتقليل ⁄   
٤٧     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٤٧      فتحة الدال واأللفتقليل  Ÿ  
٤٨     فتحة الالم واأللفتقليل  √  
٤٩    فتحة السني واأللفتقليل 7   
٥٠   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ≠  

٥٠     فتحة الدال واأللفتقليل Ÿ   
٥١      فتحة الالم واأللفتقليل نقل ثم √3  
٥٢    فتحة السني واأللفتقليل  :ًوقفا  5   
٥٣     وألف بعدهاوفتح اهلاء  كرس امليم    
٥٣      فتحة التاء واأللفتقليل  �   
٥٤     فتحة اهلاء واأللفتقليل    
٥٥    أللففتحة الراء واتقليل ≤  
٥٦      فتحة الباء واأللفتقليل Š  



 

 رواية ورش عن نافع ٢٠٩

٥٧    فتحة السني واأللفتقليل 7   
٥٨        ًإبدال اهلمزة ألفا       
٥٨   ًوقفا واو تقليل الكرس السني و  

٥٩     ًفتحة احلاء واأللف وقفاتقليل ™   
٦٠    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  √  

٦٠    فتحة التاء واأللفتقليل � 
٦١   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  

٦١     فتح الياء واحلاء     

٦١    واأللفتقليل فتحة الراء   ⁄   
٦٢      فتحة الواو واأللفتقليل      
٦٣   تشديد النون مفتوحة   
٦٣      الالم واأللفتقليل فتحة  9    
٦٤    ًإبدال اهلمزة ألفا وصال ً    
٦٤        الالم واأللفتقليل فتحة  9   
٦٥  التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  
٦٥     القاف واأللفتقليل فتحة  ⊆   
٦٦     العني واأللفتقليل فتحة  ⊕  
٦٧    السني واأللفتقليل فتحة  7  

٦٨    الالم واأللفتقليل فتحة نقل ثم  9  
٦٩     تشديد القافالم وفتح ال      



 

 رواية ورش عن نافع ٢١٠

٦٩    التاء واأللفتقليل فتحة  � 
٧٠    السني واأللفتقليل فتحة  7  

٧١    ثم ألف ةسهلمهزة مواستفهام مهزة  ثمبدل     .σ 
٧١     القاف واأللفتقليل فتحة  ⊆ 
٧٢       وترقيق الراءًإبدال اهلمزة واوا     
٧٢       فتحة الياء واأللفتقليل ∼    

٧٣    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  ∼  

٧٣      القاف واأللفتقليل فتحة  ⊆ 
٧٤     ًإبدال اهلمزة ألفا  
٧٤   الياء واأللفليل فتحة تق  ∼  

٧٥      ًإبدال اهلمزة ألفا    
٧٥      ًإبدال اهلمزة واوا     
٧٥      الالم واأللفتقليل فتحة  9   
٧٦     الكاف واأللفتقليل فتحة    
٧٧   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  

٧٧    
 قطع ل البدمهز وصل كرس النون و

 ويبتدئ هبا بالكرس 
    

٧٧      الشني واأللفتقليل فتحة   ́  
٧٩     الدال واأللفتقليل فتحة  Ÿ   
٨٠      الواو واأللفتقليل فتحة     
٨١     الواو واأللفتقليل فتحة    



 

 رواية ورش عن نافع ٢١١

٨٢     الدال واأللفتقليل فتحة  Ÿ  
٨٣    السني واأللفتقليل فتحة  7   
٨٤       الضاد واأللفتقليل فتحة  ∂    
٨٦   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  
٨٦    رقيقهاتغليظ الالم وت: وجهان    

٨٧    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهانًوقفا ⊆   

٨٨   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  

٩١    السني واأللفتقليل فتحة  7  

٩٣     مع املدًبالياء وصال     

٩٤    ًإبدال اهلمزة ألفا    
٩٤    فتح الياء   
٩٩   ها ترقيقأوتفخيم الراء : وجهان    

١٠٠   ها ترقيقأوتفخيم الراء : وجهان   

١٠٧    واأللف فتحة الراءتقليل   ≤   
١١٢    ًإبدال اهلمزة واوا    
١١٣   هايق ترقأوتفخيم الراء : وجهان    

١١٤   التقليل. ٢الفتح . ١: وجهانًوقفا 9   

١١٤    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∝  

١١٦    الباء واأللفتقليل فتحة  Š 
١١٧       القاف واأللفتقليل فتحة  ⊆    



 

 رواية ورش عن نافع ٢١٢

١١٨     واأللفتقليل فتحة الراء ≤  
١١٩    كرس اهلمزة    

١١٩    احلاء واأللفتقليل فتحة  ™  
١٢٠     الالم واأللفتقليل فتحة  9  
١٢١      ثم بدلتوسط اللنيقرص أو      

١٢١   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ±  

١٢١     الواو واأللفتقليل فتحة    
١٢٢   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ‰    

١٢٢    الدال واأللفتقليل فتحة  Ÿ  
١٢٣      ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٢٣   التقليل:  ًوقفا Ÿ  

١٢٣   يلالتقل. ٢الفتح . ١:وجهان Ÿ  

١٢٣     القاف واأللفتقليل فتحة  ⊆   
١٢٤    امليم واأللفتقليل فتحة  ∧ 
١٢٥      فتح الياء     
١٢٥   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∧ 
١٢٦     السني واأللفتقليل فتحة  5   
١٢٧     ًإبدال اهلمزة واوا       
١٢٧      القاف واأللفتقليل فتحة  ⊆  
١٢٨     اهلاء واأللفتقليل فتحة     



 

 رواية ورش عن نافع ٢١٣

١٢٩     ًواأللف وقفا امليمتقليل فتحة  ∧  
١٣٠      تقليل فتحة اهلاء واأللف    
١٣٠      فتحة الضاد واأللفتقليل ∂  
١٣١      تقليل ∼    

١٣١      فتحة القاف واأللفتقليل ⊆ 
١٣٢    ًإبدال اهلمزة ألفا   
١٣٢      تغليظ الالم       

١٣٢    فتحة الواو واأللفتقليل    
١٣٣     ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٣٣      ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٣٣     تقليل فتحة الالم واأللفثم وبدل نقل √3  
١٣٤    تقليل فتحة الزاي واأللف ∞  
١٣٥    تقليل فتحة الدال واأللف Ÿ  

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢     ًإبدال اهلمزة ألفا      
٣     التقليل . ٢الفتح . ١:ًوقفا وجهان      
٣    تغليظ الالم    

٣     ًإبدال اهلمزة واوا      

٤ H G  الالموإسكانضم القاف وحذف األلف   
 ً يف الراء وصالوإدغامها    



 

 رواية ورش عن نافع ٢١٤

٥    واأللف فتحة الراء تقليل ⁄   
٥      ًإبدال اهلمزة ألفا    
٦      ًإبدال اهلمزة واوا    

٧   
بدل النون وفتح احلاء ثم ألف بدل بالياء 
 š جهان الفتح والتقليل احلاء وثم يفالياء 

٨     ًإبدال اهلمزة ألفا     
١١      اءظإدغام التاء يف ال     

١٥   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  
٢٤   سكان الياءإ   

٢٥   
بالياء بدل النون وفتح احلاء ثم ألف بدل 

  š التقليل. ٢الفتح . ١:ثم وجهانالياء 

٢٨     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∝    
٢٩  ًفتح الياء  وصال     
٣٠     ًإبدال اهلمزة واوا    

٣٦   واهلمزة مع ثالثة البدلراء  فتحة التقليل ∫⁄ 
٣٦    إبدال الواو مهزة     

٣٨    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان �  
٤٠     ًإبدال اهلمزة ألفا  
٤١        ًضم الدال وصال        

٤٢      فتحة اهلاء واأللفتقليل      



 

 رواية ورش عن نافع ٢١٥

٤٤   تغليظ الالم وترقيقها : وجهان   

٤٤     ًإبدال اهلمزة ألفا  
٤٥     تسهيل اهلمزة الثانية …     
٤٧      تغليظ الالم     

٤٧    ضم الالم    
٤٧     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  ⊃  
٤٨   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ♠  
٤٨     ها ترقيقأوتفخيم الراء : وجهان     

٦٠   التقليل. ٢الفتح . ١:ً وقفا وجهان Τ�  

٦١      ًإبدال اهلمزة ألفا    

٦٢   
 مشبعة ًألفاإبدال اهلمزة الثانية . ١ وجهان

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
 

σ 

٧٣    تسهيل اهلمزة الثانية    

٧٣      تغليظ الالم      

٧٤   توسط أو إشباع اللني   

٧٦    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان   
٨٠     بالياء بدل التاء   

٨٣    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان   
٨٤   واأللف فتحة الراء تقليل  ≤   
٨٧    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان    



 

 رواية ورش عن نافع ٢١٦

٨٨      ًإبدال اهلمزة واوا     

٨٩      الثانية اهلمزة زيادة مهزة مفتوحة وتسهيل     …   

٨٩   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان   
٩٠   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼ 
٩٠      تغليظ الالم      
٩٤    ًإبدال اهلمزة واوا    

٩٦   
    

 ًإبدال اهلمز ألفا فيهام
   

    
٩٩     مع البدلًإبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة    

١٠١     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ⇒    
١٠٣     التقليل. ٢الفتح . ١:  وجهان  ⊆     

١٠٤    
  ًكرس الكاف وفتح التاء وزيادة ألفا بعدها  

 -  عىل اإلفراد  -
    

١٠٨    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان š 

١١٢   
ضم القاف وحذف األلف وإسكان الالم مع 

 ًإدغام الالم يف الراء وصال
    

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢    فتحة الراء واأللفتقليل: ًوقفا   ≤   
٢   واأللف فتحة الراء تقليل  ≤ 
٢   واأللف فتحة الراء تقليل ≤  



 

 رواية ورش عن نافع ٢١٧

٤     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان $  

٥     
 ًإبدال  اهلمزة  الثانية واوا  .١:وجهان

 تسهيلها. ٢مكسورة 
     

 …     
٥     التقليل. ٢الفتح .١: وجهانًوقفا  ∧  
٥     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان :  
٥    تقليل فتحة الراء واأللف: ًوقفا ≤   
٦     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان �   

٨    التقليل. ٢الفتح . ١وجهان : ًوقفا Ÿ  

٩      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼    

١٠   تغليظ الالم   

١١      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼    

١٣     املوضعني ( ًإبدال اهلمزة ياء(  
١٣    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان √   
١٥      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼    

١٥        كرس الالم      
١٧   ةحذف اهلمز    

١٧      واأللف فتحة الراء تقليل ≤     

١٩   فتحة النون واأللفتقليل   ⇓ 
٢٥     تنوين ضم     

٢٥      ًبالياء وصال      



 

 رواية ورش عن نافع ٢١٨

٢٧     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٢٧     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٢٩      كرس الالم     

٣٠    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 9 
٣١      فتح اخلاء وتشديد الطاء      

٣٢    التقليل . ٢الفتح . ١:ً وقفا وجهان   
٣٣    التقليل. ٢الفتح .١: وجهانًوقفا  ∧  
٣٥      الالمتغليظ       

٣٧    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان    

٣٧    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  Ÿ  
٤٠    واأللفالياء فتحة تقليل   ÿ  

٤٠   كرس الدال وفتح الفاء وألف بعدها  

٤٠    ختفيف الدال    

٤٠     تغليظ الالم     

٤١      تغليظ الالم      

٤٤   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  

٤٤   فتحة الكاف واأللف تقليل   ∇  

٤٤      إدغام الذال يف التاء     
٤٤  ًوصال  بالياء   
٤٥   ًإبدال اهلمزة ياء  



 

 رواية ورش عن نافع ٢١٩

٤٥    تغليظ الالم     
٤٦    التقليل.٢الفتح .١: وجهان ًوقفا  ∧ 
٤٨    إدغام الذال يف التاء    
٥٢    مع املده بعدهامهزأسكن الياء وزاد   
٥٢    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ⇒  
٥٢    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهانًوقفا ⊆   
٥٤      ًإبدال اهلمزة واوا     
٥٥     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٥٥     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٥٩    فتح امليم   

٦١    فتحة اهلاء واأللفتقليل    
٦٢   ًإبدال الياء تاء    

٦٥      
   مشبعةًألفا إبدال  اهلمزة  الثانية .١:وجهان

 تسهيلها. ٢
     

σ     

٦٦    التقليل . ٢ح الفت. ١:وجهان ∼  

٦٧   التقليل. ٢الفتح . ١: وجهانًوقفا Ÿ  
٧٢    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 9  
٧٢    ًإبدال اهلمزة ياء   
٧٨       التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان   ‰   

٧٨   يل التقل. ٢الفتح . ١:وجهان  ∧ 



 

 رواية ورش عن نافع ٢٢٠

٧٨      تغليظ الالم      

٧٨        التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان   √   

٧٨     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان √    

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١       ًإبدال اهلمزة واوا      

٢     تغليظ الالم    

٧     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان )   

٩     تغليظ الالم      

١٣    فتحة الراء واأللفتقليل  ≤ 

١٩     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢٠    كرس السني   

٢١       فتح النون     

٢١     ًإبدال اهلمزة ألفا    

٢٧       
   مشبعةًألفا إبدال  اهلمزة  الثانية .١:وجهان

 تسهيلها. ٢
     

    σ 
٢٧    وكرس الالمحذف التنوين    

٢٧    تغليظ الالم     

٢٨     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان   •  

٣٢      وصالضم النون ً      



 

 رواية ورش عن نافع ٢٢١

٣٣       التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼    

٣٣      ًإبدال اهلمزة ألفا    
٣٣     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٣٧       التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼    

٣٧     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ∼   

٣٨    فتحة الراء واأللفتقليل  ⁄   
٣٨     ًإبدال اهلمزة واوا     

٤٣       ورقق الراءًإبدال اهلمزة ألفا       

٤٤    تقليل فتحة الراء واأللف ⁄   
٤٤     تسهيل اهلمزة الثانية     

٤٤     ًإبدال اهلمزة واوا    

٤٥   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  

٤٧      ًإبدال اهلمزة واوا     
٤٩   التقليل . ٢الفتح . ١:ًوقفا وجهان 7  

٥٠     ضم الراء     

٥٠    فتحة الراء واأللفتقليل  ≤  

٥٢    فتح اهلمزة   

٥٥     كرس السني      

٥٨     اهلمزة واواإبدال ً    

٦٠    ًإبدال اهلمزة واوا   

• 

 



 

 رواية ورش عن نافع ٢٢٢

٦٢    تغليظ الالم    

٦٦     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 9  
٦٧     وترقيق الراءضم التاء وكرس اجليم      

٦٨       ًإبدال اهلمزة ألفا   
٧٤     ًإبدال اهلمزة واوا    

٨٠      فتحة اهلاء واأللفتقليل      

٨٢    تسهيل اهلمزة الثانية  • 
٨٢     ـاإلخبارحذف اهلمزة  ـ عىل     
٨٥     تشديد الذال      

٨٩    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  ⇓  

٩٢    ضم امليم    

٩٢    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 9  

٩٩      
   ًألفاإبدال  اهلمزة  الثانية .١:وجهان

 تسهيلها. ٢
    

  σ  
١٠٠    فتح الياء    
١٠٥     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 9  
١١٠       إدغام الذال يف التاء      

١١٠     ضم السني     

١١٦    التقليل . ٢الفتح . ١:ًوقفا وجهان 9  



 

 رواية ورش عن نافع ٢٢٣

 
 ورشرواية  ــــــــانالبيـــــــــــــ رواية حفص اآلية
١     تشديد الذال    
٢     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢    ًإبدال اهلمزة واوا   
٢     ًإبدال اهلمزة واوا     
٣     ًإبدال اهلمزة واوا     
٤      ًإبدال اهلمزة ألفا    

٥     تغليظ الالم      

٦    
 إبدال اهلمزة الثانية واوا ً . ١:وجهان 
 تسهيلها. ٢ مكسورة 

    

…    

٦    فتح العني    

٧      
 ن وإدغامها يف الالم النوإسكان

 وضم التاء    

٩     ضم التاء املربوطة     

٩ 
  

  

   

 إسكان النون
 وكرس الضاد 
 وضم اهلاء

  

   

   

١١     كرس السني     
١١    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  √ 
١٢      ًإبدال اهلمزة واوا     



 

 رواية ورش عن نافع ٢٢٤

١٢      ًإبدال اهلمزة واوا     
١٣      ًإبدال اهلمزة ألفا    

١٤       التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼    

١٥       كرس السني       
١٧      ًإبدال اهلمزة واوا    
١٩       التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼    

٢١        املوضعني (إسكان الطاء مع القلقلة(    
٢١     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢٢     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢٢      ًإبدال اهلمزة واوا    
٢٢      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان Š    

٢٣      ًإبدال اهلمزة واوا      
٢٣       التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼    

٢٧        ًإبدال اهلمزة ألفا     
٢٧    تشديد الذال     
٢٨     ًإبدال اهلمزة واوا     
٢٨   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  
٣٠      ًإبدال اهلمزة واوا     
٣٠     فتحة الصاد واأللفتقليل   ±   
٣٠   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  



 

 رواية ورش عن نافع ٢٢٥

٣١        ًإبدال اهلمزة واوا      
٣١    فتحة الصاد واأللفتقليل  ±  
٣١      ًإبدال اهلمزة واوا     
٣٢   ل التقلي. ٢الفتح . ١:وجهان ∧   
٣٣      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهانثالثة البدل ثم �  
٣٣      أربعة أوجه انظر األصول       

٣٣       التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼    

٣٤    فتح الياء    
٣٧      ليظ الالمتغ      
٣٩    كرس السني     

٣٩    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  ⊇   
٤٠     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ±  
٤٠     واأللف فتحة الراء تقليل   ≤  
٤١     تغليظ الالم     

٤٣       مفتوحةًإبدال اهلمزة واوا      
٤٣   فتحة الراء واأللف وقفاتقليل ً ⁄  
٤٣     فتحة الصاد واأللفتقليلنقل و  ±    
٤٤    فتحة الصاد واأللفتقليلنقل و  ±   

٤٥      
مكسورة  ًإبدال اهلمزة الثانية واوا.١:وجهان

 تسهيلها .٢
     

    …  



 

 رواية ورش عن نافع ٢٢٦

٤٦    فتح الياء     

٤٦     
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا .١:وجهان

 تسهيلها.٢مكسورة 
     

   …  

٤٧      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  √   
٤٧       ًإبدال اهلمزة واوا       
٤٩     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٥١      ًإبدال اهلمزة واوا     
٥٢     كرس القاف مع الصلة     
٥٥     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∝    
٥٦      تغليظ الالم      

٥٧    كرس السني     

٥٧    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان   
٥٧     ًإبدال اهلمزة ياء   
٥٨        ًإبدال اهلمزة ألفا     
٥٨      املوضعني ( الالم تغليظ(     

٥٩         ًإبدال اهلمزة ألفا      
٥٩      ًإبدال اهلمزة ألفا     
٦١   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∧  
٦١         املوضعني ( ًإبدال اهلمزة ألفا(    
٦٢      ًإبدال اهلمزة واوا     



 

 رواية ورش عن نافع ٢٢٧

٦٢        ًإبدال اهلمزة ألفا     
٦٢        ًإبدال اهلمزة ألفا      
٦٢    ًإبدال اهلمزة واوا   
٦٢      ًإبدال اهلمزة ألفا      
٦٢     ًإبدال اهلمزة ألفا    

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤    واأللف فتحة الراء تقليل ⁄   
٥    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 9 
٧     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٨    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  ⊆  
٨     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٩-٨        وصالالتنويننون ضم ً        

١٧     ًإبدال الياء نونا     

١٧    
  مشبعةًلفا أإبدال اهلمزة الثانية .١:وجهان

 تسهيلها.٢
  

 σ 
١٧      مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية ياء       
١٩      ًإبدال التاء ياء      
٢٠     ًإبدال اهلمزة ألفا     
٢١    واأللف فتحة الراء تقليل  ≤   



 

 رواية ورش عن نافع ٢٢٨

٢٢   واأللف فتحة الراءتقليل   ⁄   
٢٢    ترقيقها وأتفخيم الراء : وجهان   
٢٥    تشديد الشني    

٢٦    فتحة الكاف واأللفتقليل   ∇  

٢٧    إدغام الذال يف التاء  
٢٨      التقليل . ٢الفتح . ١:انوجه �    
٣٠     فتح الياء    

٣١   مع املدبعدها مهزة أسكن الياء وزاد  
٣١     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  ⊃  
٣٣      ًإبدال اهلمزة ألفا   
٣٥   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ًوقفا 7  

٣٨   ًبالتنوين مع اإلدغام وصال   
٤٠      ًإبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة لني مهموز و       

٤١    إبدال الواو مهزة    

٤٣   
 ةشبعًألفا مإبدال اهلمزة الثانية .١:وجهان

ً وصال ووقفاتسهيلها.٢ًوصال  ً 
  

υ  
٤٣   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان   
٤٤    كرس السني   

٤٨       بنون بدل الباء وضم الشني    

٥٠    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان Š 



 

 رواية ورش عن نافع ٢٢٩

٥٢    لف فتحة الكاف واألتقليل  ∇  

٥٣     ترقيقها وأتفخيم الراء : وجهان     

٥٤     تفخيم الراء وترقيقها: وجهان     

٥٧     
  مشبعةًألفا إبدال اهلمزة الثانية .١:وجهان

 تسهيلها.٢
   

σ   

٥٨     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  ⊃  
٥٩     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان    
٦٠       ًإبدال اهلمزة ألفا       
٦٧    ورقق الراءضم الياء وكرس التاء     

٦٩   دون صلة(قرص اهلاء(   

 
 ورشرواية  ـــــــانالبيــــــــــــــ رواية حفص اآلية
٣      ًإبدال اهلمزة واوا    

٤      البدلَثَّلَثَو مفتوحة ً اهلمزة  الثانية ياءَلَدْبَأ        

٤    تغليظ الالم   

٥      ًإبدال اهلمزة ألفا   

٦       ًإبدال اهلمزة ألفا      

٨      ًإبدال اهلمزة واوا    

١٠     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان    



 

 رواية ورش عن نافع ٢٣٠

١٠   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  

١٠      ًإبدال اهلمزة الساكنة ياء وصال ً    

١٢  تح الياء ف   

١٦      ًإبدال اهلمزة ألفا    

١٩    فتحة الكاف واأللفتقليل   ∇  

٢٩    إدغام الذال يف التاء  

٣١   ألفاإبدال اهلمزة ً  

٣٢     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ⊆  

٣٥     ًإبدال اهلمزة ألفا    

٣٦     كرس اهلاء مع الصلة      

٣٧     ًإبدال اهلمزة ألفا   

٣٧    فتحة احلاء واأللفتقليل   ™ 
٤١   تسهيل اهلمزة الثانية  

٤٣   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  

٤٥     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ⊆  

٤٥   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  

٤٥   فتح الالم وتشديد القاف    

٤٥       ًإبدال اهلمزة ألفا      



 

 رواية ورش عن نافع ٢٣١

٤٨   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  

٤٩  بدلمع ال مهزة استفهام ثم مهزة مسهلة ثم ألف .σ 

٥١      التقليل.٢الفتح . ١: وجهان   ∼   

٥١      ًإبدال اهلمزة واوا     

٥٢    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  

٥٢    وصل بدل القطعكرس النون ومهزة     

٥٢     فتح الياء    

٥٦    ورقق الراء  دون ألف  بعد احلاء    

٦١     مع البدلالتقليل. ٢الفتح . ١: وجهانًوقفا  ∫   

٦١    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  

٦٢   إسكان الياء   

٦٣    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  

٦٥   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  

٦٧      ًإبدال اهلمزة واوا    

٦٩       تسهيل اهلمزة الثانية   …   

٧٥     
  مشبعةًألفا انية إبدال اهلمزة الث.١:وجهان

 تسهيلها.٢
    

 υ   



 

 رواية ورش عن نافع ٢٣٢

٧٧    فتح الياء   

٨٦   فتح الياء    

89   التقليل. ٢الفتح . ١:ًوقفا وجهان � 
١٠٢      ًإبدال اهلمزة واوا     

١٠٣      ًإبدال اهلمزة واوا    

١١١       ًإبدال اهلمزة واوا     

١١٤      ًإبدال اهلمزة واوا     

١١٨      ًإبدال اهلمزة واوا     

١٢١   ًإبدال اهلمزة واوا    

١٣٠    الفتح. ٢ م وهو املقد التقليل.١:وجهان  ‰  

١٣٥   فتح الياء    

١٣٩      ًإبدال اهلمزة واوا    

١٤٩   بال ألف بعد الفاء   

١٥٤      ًإبدال اهلمزة ألفا   

١٥٦       ًإبدال اهلمزة ألفا      

١٥٨      ًإبدال اهلمزة واوا    

١٦٥     ًإبدال اهلمزة ألفا    



 

 رواية ورش عن نافع ٢٣٣

١٧٤      ًإبدال اهلمزة واوا    

١٧٦    
 فتح الالم دون مهزة  وفتح التاء

ًوصال  وابتداء ً    

١٨٢        ضم القاف       

١٨٧     إسكان السني     

١٨٧      
  مشبعةًياء  الثانيةزة إبدال اهلم.١: وجهان

  التسهيل.٢
     

…     

١٨٨     فتح الياء     

١٩٠      ًإبدال اهلمزة واوا    

١٩٩      ًإبدال اهلمزة واوا    

٢٠١    ًإبدال اهلمزة واوا   

٢٠٢      ًإبدال اهلمزة ألفا    

٢٠٥      
 ةشبعًألفا مإبدال اهلمزة الثانية .١:وجهان

ً وصال ووقفاتسهيلها.٢ ًوصال  ً 
    

 υ   

٢٠٧   تقليل ال. ٢الفتح . ١:وجهان ⇒  

٢٠٩   فتحة الراء واأللف  تقليل  ≤  

٢١٥     ًإبدال اهلمزة واوا     
٢١٧    بالفاء بدل الواو    



 

 رواية ورش عن نافع ٢٣٤

٢١٨   واأللف فتحة الراءتقليل    ≤ 
٢٢٤    إسكان التاء وفتح الباء     

٢٢٧   تغليظ الالم    

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢    التقليل. ٢الفتح . ١وجهان : ًوقفا Ÿ  

٢    واأللفراء فتحة التقليل  ⁄  
٢      ًإبدال اهلمزة واوا     
٣      تغليظ الالم      
٣     ًإبدال اهلمزة واوا    
٤    ًإبدال اهلمزة واوا   
٦     التقليل. ٢الفتح . ١ :ًوقفا  وجهان   ⊆  
٧   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  

٧  فتح الياء    

٧   كرس الباء  دون تنوين    

٨     فتحة النون واأللفتقليل   ⇒   
٩  التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  
١٠    مع البدلاهلمزة واأللفالراء و فتحة تقليل   ∫⁄ 
١٠    يل التقل. ٢الفتح . ١:وجهان √  



 

 رواية ورش عن نافع ٢٣٥

١٠  التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  

١١   تغليظ الالم   
١٥     ًإبدال اهلمزة واوا     
١٩    فتح الياء     
١٩     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∂  
٢٠    كان الياءإس     
٢٠   ًتقليل فتحة الراء واأللف وقفا ⁄  

٢١        ًإبدال اهلمزة ألفا      
٢٢    ضم الكاف   

٢٥   ًإبدال التاء ياء     
٢٥    ًإبدال التاء ياء     
٢٨     الكربىكرس اهلاء مع الصلة        

٢٩       
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا .١:وجهان

 ، وفتح الياءتسهيلها.٢مكسورة 
       

…        

٣١    ًإبدال اهلمزة ألفا  
٣٢        ًهلمزة الثانية  واوا  مفتوحةإبدال ا        
٣٣      ًإبدال اهلمزة ألفا     
٣٦    ًبالياء وصال     

٣٦    
  التقليل. ٢الفتح .١: وجهان بدل ثم 

  � ًوفتح الياء وحذفها وقفا



 

 رواية ورش عن نافع ٢٣٦

٣٦     التقليل . ٢الفتح . ١:جهانوبدل ثم �  
٣٧        ًإبدال اهلمزة ألفا       
٣٨        ًإبدال اهلمزة الثانية  واوا  مفتوحة       

٣٨      ًإبدال اهلمزة ألفا   
٣٨     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٣٩      إثبات األلف ومدها كمنفصل     

٤٠      إثبات األلف ومدها كمنفصل     

٤٠   مع البدلاهلمزة واأللفو  الراء فتحةتقليل  ∫⁄ 
٤٠     فتح الياء      

٤٠    
   مشبعةًاألفإبدال اهلمزة الثانية .١:انوجه

 تسهيلها.٢
   

 σ 
٤٣    فتحة الكاف واأللفتقليل     
٤٤   تغليظ الالم    
٤٥      ًضم النون وصال       
٤٩    ضم امليم وفتح الالم    
٥١    كرس اهلمزة    

٥٢   تغليظ الالم    
٥٤      ًإبدال اهلمزة ألفا    
٥٥     تسهيل اهلمزة الثانية   

٥٥      ًإبدال اهلمزة ألفا     



 

 رواية ورش عن نافع ٢٣٧

٥٩      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ⊃    
٥٩    بالتاء بدل الياء     

٦٠    تسهيل اهلمزة الثانية • 

٦١    تسهيل اهلمزة الثانية • 

٦٢    تسهيل اهلمزة الثانية • 

٦٢     تشديد الذال    
٦٣     ًإبدال الباء نونا وضم الشني     

٦٣    تسهيل اهلمزة الثانية • 

٦٣  التقليل . ٢الفتح . ١:ًوقفا وجهان 9  

٦٤    تسهيل اهلمزة الثانية • 

٦٧    رباخمكسورة عىل اإلواحدة مهزة   

٦٧     تسهيل اهلمزة الثانية    

٧١    التقليل . ٢الفتح . ١:جهانو �  
٧٢    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 5  
٧٧      ًإبدال اهلمزة واوا    
٧٧   التقليل . ٢الفتح . ١:ًوقفا وجهان Ÿ  
٨٠    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان �   
٨٠      تسهيل اهلمزة الثانية …   

٨١    ًإبدال اهلمزة واوا   
٨٢   كرس اهلمزة   



 

 رواية ورش عن نافع ٢٣٨

٨٥   تغليظ الالم    
٨٦    ًإبدال اهلمزة واوا   

٨٧     
وضم التاء ثم ) مد بدل(مهزة وبعدها ألف 
  بدل اللينةيةواو مد  

٨٨    ًتقليل فتحة الراء واأللف وقفا ≤   

٨٨     كرس السني      
٨٩   كرس العني  دون تنوين    

٩٠    تقليل فتحة النون واأللف  ⇒   
٩٢     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان Ÿ   

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  
٣    ًإبدال اهلمزة واوا   
٥    تسهيل اهلمزة الثانية   
٧    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  
٩    التقليل . ٢الفتح . ١:جهانو 5  
١٠   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  
١٠      ًإبدال اهلمزة واوا     
١٤      التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان      
١٥   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  



 

 رواية ورش عن نافع ٢٣٩

١٥    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∝  
١٦   تغليظ الالم    
١٨    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  
١٩  التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  
٢٠    التقليل . ٢الفتح . ١:ًوقفا وجهان ±  
٢٠    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ⊕  
٢٠  التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  
٢٠      وترقيق الراءًإبدال اهلمزة ألفا     
٢٢   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 5  
٢٢     فتح الياء    

٢٤     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ⊆   
٢٤   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان √  
٢٥        التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  Ÿ  
٢٦        التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  Ÿ  
٢٦      ًإبدال اهلمزة ألفا     
٢٦       ًإبدال اهلمزة ألفا     
٢٧    فتح الياء    

٢٧   التقليل . ٢الفتح . ١:ًوقفا وجهان Ÿ  
٢٧     ًإبدال اهلمزة ألفا     
٢٧     فتح الياء      



 

 رواية ورش عن نافع ٢٤٠

٢٩   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∝  
٢٩   التقليل .٢الفتح . ١:ًوقفا وجهان  7  
٢٩   فتح الياء    

٢٩    فتح الياء    
٢٩     كرس اجليم     

٢٩     فتحة النون واأللف تقليل   ⇒   
٣٠    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  � 
٣٠  التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  
٣٠   فتح الياء    

٣١    مع البدل واأللفاهلمزةو  الراء فتحةتقليل    ∫⁄ 
٣١   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  √ 
٣١  التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  
٣٢    فتح اهلاء     

٣٤    الياءإسكان   
٣٤  نقل حركة اهلمزة إىل الدال وحذف اهلمزة   

٣٤ ¯    إسكان القاف مع القلقلة ¯     

٣٤   فتح الياء    

٣٤      ًبالياء وصال      

٣٦   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  
٣٦    فتحة الراء واأللف وقفاتقليل ً ⁄   



 

 رواية ورش عن نافع ٢٤١

٣٧   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  
٣٧     فتح الياء    

٣٧    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان Ÿ    
٣٧   فتحة الدال واأللفتقليل  Ÿ   
٣٨    فتح الياء    
٣٨   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  
٣٩    فتح الياء وكرس اجليم    

٤١    تسهيل اهلمزة الثانية   
٤١     فتحة النون واأللفتقليل   ⇒   
٤٢       التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼    

٤٣   التقليل . ٢الفتح . ١: وجهانًوقفا 7  
٤٣     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهاننقل وبدل ثم √3  
٤٣   التقليل . ٢الفتح . ١: وجهانًوقفا Ÿ  
٤٤   التقليل . ٢الفتح . ١: وجهانًوقفا 7  
٤٦    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  � 
٤٧     ًإبدال اهلمزة واوا     
٤٨    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  
٤٨   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  
٤٨    وترقيق الراءفتح السني وألف بعدها وكرس احلاء    

٤٩      ًإبدال اهلمزة ألفا    



 

 رواية ورش عن نافع ٢٤٢

٤٩     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  Ÿ  
٥٠   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان   
٥٠   التقليل . ٢الفتح . ١: وجهانًوقفا Ÿ  
٥٢    ًإبدال اهلمزة واوا   
٥٣    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 9 
٥٤     ًدال اهلمزة واواإب    
٥٧   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان Ÿ   

٥٧  
 بالتاء بدل الياء 

‰ التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان   

٥٩     فتحة الراء واأللفتقليل   ≤  
٥٩    فتحة الراء واأللفتقليل  ≤    
٦٠       التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼    

٦٠    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ⊆ 
٦١       التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼    

٦٧    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان 5  
٦٨   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 9  
٧٠     التقليل . ٢الفتح . ١:نقل وبدل ثم وجهان √3  

٧١    
 ًألفا مشبعةإبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
    
  υ   

٧١     ًإبدال اهلمزة ألفا    



 

 رواية ورش عن نافع ٢٤٣

٧٢    
 ًألفا مشبعةلثانية إبدال اهلمزة ا. ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
    

  υ   
٧٢      ًإبدال اهلمزة ألفا    

٧٦   التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان 7  

٧٦    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان )  

٧٧   ليلالتق. ٢الفتح . ١:بدل ثم وجهان �  

٧٧       التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼    

٧٨   فتح الياء    

٧٩       التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ∼    

٨٠       التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان   ⊆  

٨١    فتحة الدال واأللفتقليل   Ÿ  

٨٢    ضم اخلاء وكرس السني   

٨٤     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهانًوقفا  ∞  

٨٥   فتح الياء    

٨٥     التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان  Ÿ    

٨٦    التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان ⊆  

٨٦      فتحة الكاف واأللفتقليل  ∇  



 

 رواية ورش عن نافع ٢٤٤

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٢، ١      
أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل امليم : ًوصال

 ٍوجيوز عندئذ يف امليم اإلشباع والقرص
     

١٢    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ∼   

١٢   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان  ∼  

٢٤     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان •    

٢٤     فتحة النون واأللفتقليل   ⇒   

٢٤     ًإبدال اهلمزة واوا    

٢٥     إدغام الذال يف التاء    

٢٥ 
   

    
 بالتنوين مع اإلقالب

 وفتح النون
   

   

٢٥       التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ∼    

٢٥    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان   

٢٦   فتح الياء    

٢٧      بعدهاةمهززيادة  و ومدها الواوإسكان        

٢٧       التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ∼    

٢٨      ًإبدال اهلمزة ألفا     



 

 رواية ورش عن نافع ٢٤٥

٢٩    تسهيل اهلمزة الثانية   

٢٩      ًإبدال اهلمزة ألفا     

٢٩      ًإبدال اهلمزة ألفا   

٢٩       ًإبدال اهلمزة واوا وصال ً       

٣١     واأللف فتحة الراء تقليل ⁄    

٣٣   السني الضم   كرسةإشامم  > 

٣٧   فتحة الدال واأللفتقليل    

٣٨    مع اإلدغام وصال -بالتنوين ً-    

٣٩   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان 7  

٤٢   بالتاء بدل الياء   

٤٤       ًإبدال اهلمزة واوا     

٤٥        املوضعني ( تغليظ الالم (       

٤٥   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان   

٤٦    تغليظ الالم    

٤٧     ًإبدال اهلمزة واوا    

٤٧     ًإبدال اهلمزة واوا    

٥١    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان 9 



 

 رواية ورش عن نافع ٢٤٦

٥١    تقليل فتحة الراء واأللف ≤   

٥١     ًإبدال اهلمزة واوا    

٥٢    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⊃  

٥٣   التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ًوقفا  ∧  

٥٣        ًإبدال اهلمزة ألفا        

٥٤        فتحة الكاف واأللفتقليل   ∇     

٥٥      التقليل. ٢ الفتح .١:وجهان   ± 

٦١    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇓ 

٦١    ًإبدال اهلمزة واوا   

٦٣    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ∼  

٦٤       التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ∼    

٦٥   التقليل. ٢ح الفت. ١:وجهان  • 

٦٧     ًإبدال اهلمزة واوا    

٦٨     تغليظ الالم     

٦٨    والراء فتحة الراء تقليل ⁄   

68    التقليل .٢ الفتح .١:  وجهان ًوقفا     

٦٨     فتحة الكاف واأللف تقليل   ∇   



 

 رواية ورش عن نافع ٢٤٧

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهانًوقفا Τ⇓ 

٤      ًإبدال اهلمزة واوا     

٧       التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ∼    

٨    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهانًا وقف  ∧  

١٠    ضم التاء   

١٠    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان Κ…    

١٣    فتحة الكاف واأللفتقليل     

٢٢   فتح الالم بعد األلف     

٢٣      حة اهلاء واأللف فتتقليل     

٢٧    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان 9   

29    تغليظ الالم    

٣١      تغليظ الالم      

٣٧    ًإبدال اهلمزة واوا   

٣٨      التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان Š    

٣٩    ن الواواسكإبالتاء املضمومة و      



 

 رواية ورش عن نافع ٢٤٨

٤٠     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان 9   

٤٣     ًإبدال اهلمزة ألفا   

٤٥    فتحة الكاف واأللفتقليل   ∇  

٤٧     ًوا إبدال اهلمزة وا     

٤٨   واأللفءارفتحة التقليل : ًوقفا  ⁄  

٥٠  
 حذف األلف بعد اهلمزة وبعد الثاء 

 - عىل اإلفراد–  

٥٠    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان �    

٥٢    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان �   

٥٢     ًتسهيل اهلمزة الثانية وصال  …   

٥٣    ًإبدال اهلمزة واوا   

٥٤ 
   

    
 ضم الضاد يف األلفاظ الثالثة

   

   

٥٥    ًإبدال اهلمزة واوا   

٥٧   بالتاء بدل الياء   

٥٧   تغليظ الالم    

٥٨        إدغام الدال يف الضاد       



 

 رواية ورش عن نافع ٢٤٩

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣   تقليلال. ٢ الفتح. ١ :ًوقفا  وجهان Ÿ  

٤      تغليظ الالم      
٤     ًإبدال اهلمزة واوا    
٥     التقليل. ٢الفتح  .١: وجهانً وقفا Ÿ   
٦    ضم الذال     
٦     إبدال الواو مهزة     
٧    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان 9  
٧   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان  √ 
٧     إسكان الذال     

١٠      التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⊆   
١٢     ًضم النون وصال      
١٣    كرس الياء    
١٤     ًضم النون وصال      
١٥      التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ∼    

١٦    كرس الياء    
١٦    ضم الالم    
١٦   ًإبدال اهلمزة ألفا  



 

 رواية ورش عن نافع ٢٥٠

١٧    كرس الياء   
١٧      تغليظ الالم      
١٧   ًإبدال اهلمزة ألفا   
١٨    بعد الصاد وختفيف العنيألف      

٢٠     التقليل. ٢الفتح  .١: وجهانً وقفا Ÿ   
٢٢      التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ⊆    
٢٣    ضم الياء وكرس الزاي      

٢٩     فتحة اهلاء واأللفتقليل      

٢٩   التقليل. ٢الفتح . ١: هانوج ًوقفا  ∧  
٣٠   بالتاء بدل الياء   
٣١     فتحة الباء واأللفتقليل    ‰  
٣٢    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان   • 
٣٢    فتحة التاء واأللفتقليل   �  
٣٣       ليلالتق. ٢الفتح . ١:وجهان ∼    

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣    واأللف فتحة الراء تقليل  ⁄   

٣    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان  � 



 

 رواية ورش عن نافع ٢٥١

4     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان    

٥      
  مدية ًياءإبدال اهلمزة الثانية . ١ان وجه

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
     

 …   

٩    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان    

١٠   تسهيل اهلمزة الثانية ∴  

١٠    حذف اهلمزة األوىل  ـ عىل االخبار ـ     

١١      التقليل. ٢الفتح . ١:هانوج ⊇    

١٢   فتحة الراء تقليل  ≤  

١٣    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان  Ÿ 

١٥    ًإبدال اهلمزة واوا   

١٦   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان :   

١٨      ًإبدال اهلمزة واوا    

١٩     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان    

٢٠    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان    

٢٠     فتحة النون واأللفتقليل   ⇒   

٢١   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان Τ⇓  

٢٢    تغليظ الالم    



 

 رواية ورش عن نافع ٢٥٢

23    التقليل.٢الفتح  .١: ً وقفا وجهان 7  

23   التقليل.٢الفتح  . ١: ًوقفا وجهان Ÿ  

٢٤    تسهيل اهلمزة الثانية   

٢٧      تسهيل اهلمزة الثانية  …    

٢٧     ًإبدال اهلمزة ألفا   

٢٨    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان �  

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    مع املد املتصل بعدها مهزةوزادالياء أسكن    

١    فتحة الكاف واأللفتقليل   ∇  

٢    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان š 

٣     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⊃  

٤   

 أو دحذف الياء وتسهيل اهلمزة مع امل:ًوصال
 التسهيل.١:ً، وقفا وجهانالقرص

  مع املد الالزم املخفف ًإبداهلا ياء.٢
 )انظر األصول(

H   

  

٤     
فتح التاء  وتشديد  الظاء وحذف األلف 

 وتشديد اهلاء  مفتوحة     



 

 رواية ورش عن نافع ٢٥٣

٦     

 مع املد املتصلبعدها  مهزة وزادالياء أسكن 
:      ثم وجهان،ًثم إبدال اهلمزة الثانية واوا

(التقليل يف . ٢الفتح . ١ )(املوضعني( 
   √ 

٦      ًإبدال اهلمزة واوا      

٦     ًإبدال اهلمزة واوا     
٧     املشددةياء ساكنة ممدودة ثم مهزة بدل الياء     

٧    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان 7   

٧   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهانًوقفا  5 

٨    فتحة الكاف واأللف تقليل   ∇  

١٠     األلف وصال ووقفا إثبات ً ً     

١١      ًإبدال اهلمزة واوا     

١٣    فتح امليم    

١٣        ًإبدال اهلمزة ألفا       
١٣    بعدها مع املد مهزةوزادلياء اأسكن    

١٤     فتحة الطاء واأللف تقليل    ÷   
١٤     مهزة قطع دون مد     

١٨     ًإبدال اهلمزة ألفا   

١٩   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان  ́ 



 

 رواية ورش عن نافع ٢٥٤

١٩    ًوا إبدال اهلمزة وا     

٢٠    كرس السني     

٢٠     ًإبدال اهلمزة ألفا  

٢١    كرس اهلمزة     

٢٢    اهلمزة واأللف  و  الراء فتحة تقليل:ًوقفا ∫⁄ 

٢٢      ًإبدال اهلمزة واوا     

٢٣      ًإبدال اهلمزة واوا     

٢٣   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ∝  

٢٤    
 ًألفاإبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 
 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢

    

σ   

٢٥     التقليل . ٢الفتح . ١:ًوقفا وجهان  ⊃  

٢٥     ًال اهلمزة واوا إبد     

٢٦      وترقيق الراءًإبدال اهلمزة ألفا     
٢٨    مع املد املتصل بعدها مهزةوزادالياء أسكن    

٢٨       التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ∼    

٣٠    مع املد املتصل بعدها مهزةوزادالياء أسكن    

٣٠     ًإبدال اهلمزة ألفا  



 

 رواية ورش عن نافع ٢٥٥

٣١      ًإبدال اهلمزة واوا     
٣٢    مع املد املتصل بعدها مهزةوزادالياء أسكن    

٣٢       
 ًياءإبدال اهلمزة الثانية . ١وجه ثالثة أ

  تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢  مع املد والقرص
      

…      

٣٣    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان √3  

٣٣      تغليظ الالم      

٣٤    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان 9 

٣٥      ًإبدال اهلمزة واوا      

٣٥      ًإبدال اهلمزة واوا      

٣٦    ًإبدال اهلمزة واوا   

٣٦    ًإبدال اهلمزة واوا    

٣٦   التقليل. ٢الفتح . ١:ًوقفا وجهان ∝  

٣٦   بالتاء بدل الياء   

٣٦     لدال يف الضادإدغام ا     

٣٧    التقليل. ٢الفتح . ١:ًوقفا وجهان  ́  

٣٧    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ±  

٣٧   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ∝  



 

 رواية ورش عن نافع ٢٥٦

٣٧      ًإبدال اهلمزة واوا     
٣٨    مع املد املتصل بعدها مهزةدوزاالياء أسكن    

٣٩     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⊃  

٤٠    كرس التاء    

٤٠     املشددةياء ساكنة ممدودة ثم مهزة بدل الياء     

٤١    ها ترقيقأوتفخيم الراء : وجهان    

٤٣      ًإبدال اهلمزة واوا      

٤٥      
  مع املد املتصل بعدها مهزةوزادالياء أسكن 

 ًثم إبدال اهلمزة الثانية واوا أو تسهيلها
     

    …  

٤٧      ًإبدال اهلمزة واوا     

٤٨    فتحة الكاف واأللفتقليل   ∇  

٤٨   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ′ 

٤٨     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⊃  

٤٩      ًإبدال اهلمزة واوا      

٤٩     تغليظ الالم     

٥٠      
  مع املد املتصل بعدها مهزةوزادالياء أسكن 

 ًثم إبدال اهلمزة الثانية واوا أو تسهيلها
     

   …  

٥٠      ًإبدال اهلمزة واوا     



 

 رواية ورش عن نافع ٢٥٧

٥٠      
 ثم إبدال اهلمزة  بعدها مهزةوزادالياء أسكن 
 )انظر األصول(  أو تسهيلهاًءايية الثان

   
  … 

٥٠      
  مع املد املتصل بعدها مهزةوزادالياء أسكن 

 ًثم إبدال اهلمزة الثانية واوا مفتوحة    

٥٠     ًإبدال اهلمزة واوا     

٥١    التقليل. ٢لفتح ا. ١:وجهان ⇓ 

٥٣     
  مع املد املتصل بعدها مهزةوزادالياء أسكن 

  أو تسهيلهاًءايثم إبدال اهلمزة الثانية 

    

     … 

٥٣     ًإبدال اهلمزة واوا     

٥٣    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ⇓ 

٥٣      ًإبدال اهلمزة ألفا     

٥٣     ًإبدال اهلمزة واوا  
٥٣    مع املد املتصل بعدها مهزةوزادالياء أسكن    

٥٣       ًإبدال اهلمزة واوا     

٥٥        
  مشبعةًياءلثانية إبدال اهلمزة ا. ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
     

 …   

٥٥        ًإبدال اهلمزة  الثانية  ياء مفتوحة       

٥٦    مع املد املتصل بعدها مهزةوزادالياء أسكن    



 

 رواية ورش عن نافع ٢٥٨

٥٧     ًإبدال اهلمزة واوا   

٥٧       التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ∼    

٥٨     ًإبدال اهلمزة واوا   

٥٨      ًإبدال اهلمزة واوا     

٥٨     ًإبدال اهلمزة واوا     
٥٩    مع املد املتصل بعدها مهزةوزادالياء أسكن    

٥٩      ًإبدال اهلمزة واوا     

٥٩    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ⇓ 

٥٩     ًإبدال اهلمزة واوا  

٦٤    فتحة الكاف واأللفتقليل   ∇  

٦٦     فتحة النون واأللفتقليل   ⇒   

٦٦      ًإثبات األلف وصال ووقفا ً     

٦٧     ًإثبات األلف وصال ووقفا ً     

٦٨   وترقيق الراءاءببالثاء بدل ال   

٦٩   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان 7  

٧٣      ًإبدال اهلمزة واوا     

٧٣      ًإبدال اهلمزة واوا     



 

 رواية ورش عن نافع ٢٥٩

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣     ًإبدال اهلمزة ألفا    

٣     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان  9 

٣        ًإبدال اهلمزة ألفا       
٣  ضم امليم   

٥   تنوين كرس بدل تنوين الضم   

٦   واأللفتقليل فتحة الراء: ًوقفا  ≤  

٨    واأللف فتحة الراء تقليل ⁄   

٨    ًإبدال اهلمزة واوا   

٩     إسكان السني     

٩      
  مشبعةًياءإبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
     

…     

١٣    ًبالياء  وصال     
١٤    ًة ألفا إبدال اهلمز    

١٤    ًإبدال اهلمزة ألفا      

١٥    فتح السني وألف بعدها وكرس الكاف      

١٦   فاك الانكإس     



 

 رواية ورش عن نافع ٢٦٠

١٧  
 ياء بدل النون وفتح الزاي ثم ألف

 التقليل. ٢الفتح . ١:ثم وجهان
  

∞ 

١٧    ضم الراء    

١٨    فتحة الراء واأللف وقفاتقليل ً ≤    

١٨   فتحة الراء واأللف وقفاتقليل ً ≤  

١٩      فتحة الفاء واأللف تقليل    ⊃  

١٩     تغليظ الالم      

١٩     باء واأللف فتحة التقليل   ‰  
٢٠   ختفيف شدة الدال    

٢٠      ًإبدال اهلمزة واوا     

٢١    ًإبدال اهلمزة واوا   

٢٢   ً ً ًضم الالم وصال   

٢٤    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهانًوقفا  Ÿ  

٢٩     التقليل. ٢تح الف. ١:وجهان �   

٣٠      وترقيق الراءًإبدال اهلمزة ألفا      

٣١    ًإبدال اهلمزة واوا   

٣١   واأللف فتحة الراء تقليل ≤  



 

 رواية ورش عن نافع ٢٦١

٣١      ًإبدال اهلمزة واوا    

٣٢   قليلالت. ٢الفتح . ١:وجهان Ÿ  

٣٣     فتحة اهلاء واأللفتقليل     

٣٣       ًإبدال اهلمزة ألفا        

٣٧     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ⊃   

٤٠    ًإبدال الياء نونا    

٤٠   ًاإبدال الياء نون    

٤٠        
 ًياء مشبعةإبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
     

 …    

٤١     ًإبدال اهلمزة واوا    

٤٢    تغليظ الالم    

٤٢     النون واأللف فتحةتقليل   ⇒   

٤٣    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان 9  

٤٣    فتحة الراء واأللف تقليل: ًوقفا  ⁄   

٤٥    ًإثبات الياء وصال    
٤٦    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ⇒  

٤٦     لالتقلي. ٢الفتح . ١:وجهان     



 

 رواية ورش عن نافع ٢٦٢

٥٠   فتح الياء     

٥١   تقليل فتحة الراء واأللف ≤  

٥٢    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇓ 

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ⇒ 

١       
ًإبدال اهلمزة الثانية واوا  .١:وجهان

 تسهيلها.٢مكسورةوهو املقدم 
     

…     

٣    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇓ 

٣    ًإبدال اهلمزة واوا    

٥      التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ∼   

٨    مع البدلاهلمزة واأللفو  الراء فتحةتقليل  ∫≤  

١١    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان  ‘  

١٢       ًإبدال اهلمزة ألفا     

١٢    فتحة الراء واأللفتقليل: ًوقفا  ≤  

١٣    فتحة اهلاء واأللفتقليل     

١٣   التقليل. ٢الفتح . ١:ًوقفا وجهان  ∧  

١٥        
ًإبدال اهلمزة الثانية واوا  .١:وجهان

 تسهيلها.٢مكسورةوهو املقدم 

      

…       



 

 رواية ورش عن نافع ٢٦٣

١٦     ًإبدال اهلمزة ألفا   

١٨   واأللف فتحة الراء تقليل ≤  

١٨    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان Š 

١٨      تغليظ الالم      

١٨    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان   

١٨    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان    

١٩   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ∧  

٢٦   إدغام الذال يف التاء  

٢٦   ًإثبات الياء وصال    
٢٨     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهانًوقفا   ́ 

٢٨       ًإبدال اهلمزة الثانية واوا  .١:وجهان
 تسهيلها.٢مكسورةوهو املقدم 

     
…      

٢٩      تغليظ الالم      

٣٦    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ∝   

٣٩    املوضعني ( فتحة الكاف واأللفتقليل(  ∇  

٤٠    
 ًألفا مشبعةإبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
   

 υ   
٤٠     عىل اجلمع -ًزاد ألفا بعد النون -   

٤٢  التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان Ÿ  

٤٢    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهانًوقفا Ÿ   



 

 رواية ورش عن نافع ٢٦٤

٤٣     
ًإبدال اهلمزة الثانية واوا  .١:وجهان

 تسهيلها.٢مكسورةوهو املقدم 

      

…     

٤٥      مفتوحةًواواإبدال اهلمزة      

٤٥      مفتوحة ًواواإبدال اهلمزة      

٤٥   التقليل. ٢الفتح . ١:ًوقفا وجهان  ∧  

٤٥       
 ًألفا إبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 
   تسهيل اهلمزة الثانية.٢

     
  σ   

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٢ -١ 
  

    
   إدغام النون يف الواو

     
٥  ضم الالم  
٧    ًة واواإبدال اهلمز   
٩     يف املوضعني(ضم السني(   

١٠      
 ةشبعًألفا مإبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
      

    σ 
١٠    ًإبدال اهلمزة واوا   
١٢    التقليل. ٢تح الف. ١:وجهان �   
١٩   تسهيل اهلمزة الثانية  



 

 رواية ورش عن نافع ٢٦٥

٢٠    التقليل. ٢الفتح . ١:ًوقفا وجهان ±  

٢٠     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ⊕   

٢٣    
 مشبعةًألفا إبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
  

σ  

٢٣    ًإثبات الياء وصال     
٢٤    فتح الياء    

٢٥    فتح الياء    

٣٠      ًإبدال اهلمزة ألفا     

٣٢   ختفيف  امليم    

٣٣     تشديد الياء وكرسها       

٣٣      ًإبدال اهلمزة ألفا    

٣٥      ًإبدال اهلمزة ألفا    

٣٩      ضم الراء     

٤٠     فتحة اهلاء واأللفتقليل     

٤١     اءيألف بعد الياء وكرس ال      

٤٦       ًإبدال اهلمزة ألفا    

٤٨     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان �   



 

 رواية ورش عن نافع ٢٦٦

٤٩    ًإبدال اهلمزة ألفا    

٤٩     فتح اخلاء    

٥٢ 
    
   

 ًال سكت  عىل األلف  وصال    
   

٥٤     تغليظ الالم    

٥٥   سكان الغنيإ    

٦١ 
  

  
 ًضم النون  وصال   

    

٦٤      تغليظ الالم     

٦٦    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇓ 

٦٨    
 ثانيةفتح النون األوىل و إسكان النون ال
 خمفاة وضم الكاف خمففة

   

٦٨    بالتاء بدل الياء    

٧٠   بالتاء بدل الياء    

٧٠    فتحة الكاف واأللفتقليل   ∇  

٧٢      ًإبدال اهلمزة ألفا    
٧٦    كرس الزايضم الياء و      

٨١     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان 9 



 

 رواية ورش عن نافع ٢٦٧

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣   ها ترقيقأوتفخيم الراء : وجهان    

٦       التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ∼    

٦    ًتاء  دون تنوين  وصالكرس ال    

٨    إسكان السني وختفيف امليم     

٨     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان  9  

١٦     تسهيل اهلمزة الثانية • 

١٦    مهزة مكسورة عىل اإلخبار    

٢٢    تغليظ الالم    

٢٨       ًإبدال اهلمزة ألفا      

٢٩      ًإبدال اهلمزة واوا    

٣٦     تسهيل اهلمزة الثانية   

٥٢     تسهيل اهلمزة الثانية  • 

٥٣    تسهيل اهلمزة الثانية  • 

٥٣     ـ عىل االخبار ـحذف اهلمزة األوىل     

٥٥    تغليظ الالم    



 

 رواية ورش عن نافع ٢٦٨

٥٥    وثالثة البدلاهلمزة الراء و فتحة تقليل  ∫≤  

٥٦     ًإثبات الياء وصال      
٥٩     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان √3 

٧٠    اء واأللفث فتحة التقليل  ثمثالثة البدل   ’ 

٧١      إدغام الدال يف الضاد      

٧٥     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان     

٨١      ًإبدال اهلمزة واوا     

٨٦     تسهيل اهلمزة الثانية   

٩١    ًهلمزة ألفا إبدال ا    

١٠٢    كرس الياء   

١٠٢   فتح الياء     

١٠٢   فتحة الراء واأللفتقليل  ⁄  

١٠٢    فتح الياء    

١٠٢    فتحة الراء واأللفتقليل  ≤   

١٠٢      ًإبدال اهلمزة واوا     
١٠٢    فتح الياء     

١٠٥     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ÿ    



 

 رواية ورش عن نافع ٢٦٩

١١١     ًإبدال اهلمزة واوا     
١١٢    ة مهزوزادياء أسكن ال   

١١٤   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان 7  

١٢٠   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان 7  

١٢٢     ًإبدال اهلمزة واوا     

١٢٦  ضم اهلاء   

١٢٦   ضم الباء   

١٢٦   ضم الباء   

١٣٠     
مهزة مفتوحة بعدها ألف ثم الم مكسورة 

    الثة البدل مع ثمفصولة جيوز الوقف عليها

١٣٢     ًإبدال اهلمزة واوا     

١٥٣    التقليل. ٢الفتح . ١:ًوقفا وجهان ⊃   

١٥٥     تشديد الذال    
١٥٧      ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٦٨   ها ترقيقأوتفخيم الراء : وجهان    

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
6    تغليظ الالم     



 

 رواية ورش عن نافع ٢٧٠

٨    تسهيل اهلمزة الثانية  • 

١٣    
 فتح الالم  وحذف اهلمزة وفتح التاء

ًوصال وابتداء( ً(    

١٥     
 مشبعةًياء إبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
     
…     

٢٠     وقفا وجهانتغليظ الالم ًوصال ،ً    

٢١   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان � 
٢٢   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ) 
٢٣   إسكان الياء   
٢٤      وتغليظ الالمإدغام الدال يف الظاء      
٢٥     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ⊃   
٢٦    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان     
٢٧     فتحة النون واأللفتقليل   ⇒   
٢٨      فتحة اجليم واأللفتقليل   •   
٣٢   فتح الياء    

٣٥    فتح الياء    

٤٠     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ⊃   
٤١   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان   
٤١+
٤٢       وصالنون التنوينضم ً      

٤٣    واأللف فتحة الراءتقليل  ≤   



 

 رواية ورش عن نافع ٢٧١

٤٥     فتحة الصاد واأللفتقليل  ±    

٤٦     كرس التاء بدل التنوين    

٤٦    تقليل فتحة الراء واأللف:ًوقفا  ≤   

٤٦   لف فتحة الدال واألتقليل  Ÿ   

٤٧    فتحة الياء واأللفتقليل  ∼  

٤٨    فتحة الياء واأللفتقليل  ∼  

٥٦      تغليظ الالم    

٥٦    ًإبدال اهلمزة ياء   

٥٧    ختفيف السني    

٥٩     فتحة النون واأللف تقليل  ⇒   

٦٠    ًإبدال اهلمزة ياء   

٦١     فتحة النون واأللفتقليل   ⇒   

٦٢    واأللف فتحة الراءتقليل   ≤   

٦٢     واأللف فتحة الراء تقليل  ⁄    

٦٣     ضم السني     

٦٤     فتحة النون واأللفتقليل   ⇒   

٦٩  إسكان الياء  

٦٩     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان  9  



 

 رواية ورش عن نافع ٢٧٢

٧٠    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان š 

٧٤    فتحة الكاف واأللفتقليل   ∇  

٧٦    فتحة النون واأللفتقليل   ⇓  

٧٨    فتح الياء    

٨٤   فتح القاف    

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ⊃   

٤     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ⊃    

٥     فتحة اهلاء واأللفتقليل     

٥   التقليل. ٢الفتح . ١:ًوقفا وجهان  ∧  

٦    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇓ 

٧     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ∂  

٧   واأللف فتحة الراءتقليل   ≤  

٨     ة النون واأللف فتحتقليل   ⇒   
٩   ختفيف امليم   

١٠       التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ∼    



 

 رواية ورش عن نافع ٢٧٣

١٠   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ًوقفا :  
١١     فتح الياء    

١٣   ًفتح الياء  وصال    

١٦     ن واأللف فتحة النوتقليل   ⇒   

١٧     واأللف فتحة الراءتقليل   ⁄    

١٨   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان  Ÿ 

١٩     فتحة النون واأللفتقليل   ⇒   

٢١     واأللف فتحة الراء تقليل  ⁄    

٢١      لفواأل فتحة الراء تقليل   ≤    
٢٣   التقليل . ٢الفتح . ١: ا وجهان ًوقف Ÿ  

٢٥    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان �  

٢٦       التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ∼    

٢٧       إدغام الدال يف الضاد       

٣٢    تغليظ الالم    

٣٢   التقليل . ٢الفتح . ١: ا وجهان ًوقف   

٣٢     فتحة الكاف واأللف تقليل   ∇   

٣٨      مشبعةًألفا إبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 
 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢

    

 υ    



 

 رواية ورش عن نافع ٢٧٤

٤٠    ًهلمزة ألفاإبدال ا   
٤١    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان Ÿ  
٤٢    التقليل. ٢الفتح . ١:ًوقفا وجهان  :   
٤٢   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان Ó  
٤٢    فتحة الراء واأللفتقليل  ≤ 3   
٤٢   التقليل. ٢الفتح . ١:ًوقفا وجهان  ∧  
٤٥    ًإبدال اهلمزة واوا   
٤٧   تغليظ الالم    
٥٠    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ⇒ 
٥١   تغليظ الالم    
٥٢    ًإبدال اهلمزة واوا   
٥٤    ًهلمزة ألفاإبدال ا     
٥٥    ًإبدال اهلمزة ألفا     
٥٦     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان �   
٥٧  التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان Ÿ  
٥٨   واأللفراء فتحة التقليل :ًوقفا  ≤  
٥٩   تقليلال. ٢الفتح . ١:وجهان 9 
٥٩    فتحة الكاف واأللفتقليل   ∇  

٦٠   واأللفراء فتحة التقليل: ًوقفا  ≤  
٦٠   التقليل . ٢الفتح . ١: ا وجهان ًوقف   



 

 رواية ورش عن نافع ٢٧٥

٦٤     
 الواو  طبيعي يفمدو ًإبدال اهلمزة ألفا

  وختفيف النون وفتح الياء    

٦٧    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان 9   
٦٨   واأللف فتحة الراء تقليل  ≤  
٦٩       املشددة ثم مهزة بدل الياء مشبعةياء ساكنة    
٦٩    تغليظ الالم     
٧١    اءتشديد الت    
٧١      ًإبدال اهلمزة ألفا    
٧١   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان 9 
٧١    فتحة الكاف واأللفتقليل   ∇  

٧٢    ًإبدال اهلمزة ياء   
٧٢   التقليل . ٢الفتح . ١: ا وجهان ًوقف   
٧٣    تشديد التاء     
٧٥    واأللفراء فتحة التقليل: ًوقفا  ≤   

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١  واأللف فتحة احلاءتقليل  š 
٥     ًإبدال اهلمزة ألفا      

٥     إدغام الذال يف التاء     
٦   ألف بعد امليم عىل اجلمع   



 

 رواية ورش عن نافع ٢٧٦

٦     فتحة النون واأللفتقليل   ⇒   
٧     ًإبدال اهلمزة واوا    
٨   تغليظ الالم   
١٢     ًإبدال اهلمزة واوا     
١٥     ًإثبات الياء وصال      
١٦    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⊃ 
١٦      فتحة اهلاء و األلفتقليل       
١٧     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ∞   
٢٠   بالتاء بدل الياء  

٢٢     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٢٣   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان 7  
٢٥    فتحة الكاف واأللفتقليل   ∇  

٢٦   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان 7  
٢٦   فتح الياء    
٢٦    فتح الواو دون مهزة قبلها    
٢٧   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان 7  
٢٧    ًإبدال اهلمزة واوا   
٢٨     ًإبدال اهلمزة واوا    
٢٩    واأللف فتحة الراءتقليل   ⁄  
٣٠   فتح الياء    



 

 رواية ورش عن نافع ٢٧٧

٣٢    فتح الياء    
٣٢     ًالياء وصال  إثبات      
٣٥     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان  �  
٣٥   فتحة الباء واأللفتقليل   ‰  
٣٦   ًفتح الياء  وصال     
٣٧   ضم العني   
٣٧   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان 7  
٣٧   فتح الصاد    
٣٩       التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ∼    

٣٩     فتحة الراء واأللفتقليل  ≤   
٤٠    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان  ∞  
٤٠    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان  ‘  
٤٠     ًإبدال اهلمزة واوا   
٤١     فتح الياء     

٤١     فتحة النون واأللفتقليل   ⇒   
٤٢    إثبات األلف ومدها كمنفصل    

٤٢     فتحة الفاء واأللفتقليل  ⊃    
٤٣       التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ∼   

٤٣     فتحة النون واأللفتقليل   ⇒   
٤٤     فتح الياء    



 

 رواية ورش عن نافع ٢٧٨

٤٥    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ∀   
٤٧     املوضعني  (  فتحة النون واأللف تقليل(   ⇒   
٤٩     فتحة النون واأللف تقليل   ⇒   
٥٠     ًألفاإبدال اهلمزة   
٥٠   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان 9 
٥٠    فتحة الكاف واأللفتقليل   ∇  

٥١       التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ∼    

٥٢   فتحة الدال واأللفتقليل  Ÿ  
٥٣   ليلالتق. ٢الفتح . ١:ًوقفا وجهان 7  
٥٣   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان Ÿ   
٥٤   التقليل. ٢الفتح . ١  :وجهان ًوقفا Ÿ  

٥٤    فتحة الراء واأللفتقليل  ≤   
٥٥   فتحة الكاف واأللفتقليل  |8   
٥٦     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان   � 
٥٨   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ∧  
٥٨      بالياء بدل التاء     
٥٩    ًإبدال اهلمزة واوا   
٦٢    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇓ 
٦٢    ًإبدال اهلمزة واوا   
٦٣    ًإبدال اهلمزة واوا   



 

 رواية ورش عن نافع ٢٧٩

٦٧    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان  :   
٦٧    التقليل. ٢الفتح . ١:ًوقفا وجهان  ∧  
٦٨   التقليل. ٢الفتح .١: وجهان ∝  
٦٩    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ⇓ 
٧٢     لنون واأللف فتحة اتقليل   ⇒   
٧٤    فتحة الكاف واأللفتقليل   ∇  

٧٦      ًإبدال اهلمزة ياء     
٧٦   التقليل . ٢الفتح . ١: ا وجهان ًوقف   
٧٨     ًإبدال اهلمزة ألفا   

٧٨    
 مشبعةًألفا الثانية إبدال اهلمزة . ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
    

   σ 

٧٩      ًإبدال اهلمزة ألفا    
٨٢     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒ 

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١  واأللفاحلاء فتحة تقليل  š 
٦   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان š  
٧     ًإبدال اهلمزة واوا     
٩     تسهيل اهلمزة الثانية  
١١     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان    



 

 رواية ورش عن نافع ٢٨٠

١١        ًإبدال اهلمزة ياء: ًوصال        

١٢   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان  ∝  
١٢    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان š    
١٢       التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ∼    

١٦     إسكان احلاء     
١٦       التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ∼    

١٦     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان  ∞   
١٧    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ∧  
١٧   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان Ÿ   
١٩    بنون مفتوحة وضم الشني    

١٩    فتح اهلمزة    

١٩     فتحة النون واأللفتقليل   ⇒   
٢٣    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان     
٢٤   التقليل . ٢الفتح . ١: ا وجهان ًوقف   
٢٨      مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية واوا      

٣١       تقليلال. ٢الفتح . ١:وجهان ∼    

٣٥      املوضعني(التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان(  ⊆  
٣٨     فتحة اهلاء واأللفتقليل      

٣٩   فتحة الراء واأللف وقفا تقليل ً  ≤  
٣٩     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان  ∼  
٣٩    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان �   



 

 رواية ورش عن نافع ٢٨١

٤٠    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ⊆  
٤٠     فتحة النون واأللفتقليل   ⇒   
٤٠     ًإبدال اهلمزة ألفا  
٤٢     ًإبدال اهلمزة ألفا    

٤٤  σ  
 مشبعةًألفا ة إبدال اهلمزة الثاني. ١وجهان 
 )كحفص (تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢

  
   σ  

٤٤   التقليل. ٢الفتح . ١:ًوقفا وجهان Ÿ  

٤٤    ًإبدال اهلمزة واوا   
٤٤    التقليل. ٢الفتح . ١:ًوقفا وجهان  ∧ 
٤٥   التقليل. ٢الفتح . ١:ًوقفا وجهان 7  
٤٦   تغليظ الالم   
٤٧   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ‘ 
٥٠     فتح الياء     
٥٠     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ⇒   
٥١     مع البدلالتقليل. ٢الفتح . ١:وجهان   0   

٥٢    
 مشبعةًألفا  إبدال اهلمزة الثانية .١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
    
  υ   

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١  واأللف فتحة احلاءتقليل  š 



 

 رواية ورش عن نافع ٢٨٢

٥   بالياء بدل التاء   
٧     واأللفاءرة ال فتحتقليل   ≤  
٩    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان �   

١٣   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان  ″ 
١٣   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان 7  

١٣   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان 5  
١٤     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهانًوقفا  ∧  
١٨    ًإبدال اهلمزة واوا   
٢٠      التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ∼    

٢٠      ًإبدال اهلمزة واوا    
٢١    ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢٢   فتحة الراء واأللف وقفا تقليل ً  ≤  
٢٣      التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان Š   
٢٤    فتحة الراء واأللف تقليل  ⁄   
٢٥    ًإبدال التاء ياء     

٢٧        
مكسورةًإبدال اهلمزة الثانية واوا  .١:وجهان  

تسهيلها.٢  
      

 …     
٣٠   حذف الفاء    
٣٢   ًبالياء وصال    

٣٣   عىل اجلمع-ألف بعد الياء -   



 

 رواية ورش عن نافع ٢٨٣

٣٣     تغليظ الالم األوىل    

٣٣    فتحة الباء واأللف تقليل   ‰  
٣٥    ضم امليم     

٣٦      التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ∼    

٣٦      التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⊆  
٣٨      تغليظ الالم      
٣٨    فتحة الراء واأللف تقليل   ⁄  
٤٠     تغليظ الالم    
٤٤      راء واأللف  فتحة التقليل:ًوقفا ≤    
٤٥    فتحة الراء واأللفتقليل   ≤   
٤٧      ألفا إبدال اهلمزة ً    

٤٩       
ًإبدال اهلمزة الثانية واوا  مكسورة .١:وجهان

 تسهيلها.٢وهو املقدم 
     
 …      

٥١      الالم   ضم      
٥١     إسكان الياء     

٥١         
ًإبدال اهلمزة الثانية واوا  مكسورة .١:وجهان

 تسهيلها.٢وهو املقدم 
      

      … 

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١  واأللف فتحة احلاءقليلت  š 



 

 رواية ورش عن نافع ٢٨٤

٥   كرس اهلمزة   

٦  مهزة مع املد املتصلوزاد الياء أسكن   
٧      ًإبدال اهلمزة ألفا    
٧   مهزة مع املد املتصل وزاد الياء أسكن  
٨   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ∝  
١٠    كرس امليم  وفتح اهلاء  وألف بعدها    
١٦    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ⊃   
١٧   وجهان: ًتغليظ الالم، وقفا:ًوصال   

١٨    
 فتح الياء وإسكان النون خمفاة 

 وختفيف الشني    

١٩     بدل الباء  دون ألف وفتح الدالبنون ساكنة  

١٩    
زاد مهزة مع تسهيل اهلمزة الثانية نحو الضم 

 وأسكن الشني   • 

٢٢    فتحة الثاء واأللفتقليلبدل و    ’ 
٢٣    فتحة الثاء واأللفتقليلبدل و    ’ 
٢٤  وإسكان الالمحذف األلفضم القاف و    
٢٤    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان Ÿ   
٣٢      التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ∼    

٣٥   ختفيف امليم    
٣٥      التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ∼    

٣٧       كرس السني       



 

 رواية ورش عن نافع ٢٨٥

٣٨     مع البدل– عىل التثنية -ًزاد ألفا بعد اهلمزة      

٣٨     ًإبدال اهلمزة ياء    
٣٩    تغليظ الالم    
٤٦   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان 7  

٥١    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان    
٥١     فتح الياء      

٥٣     ورقق الراءًفتح السني وزاد ألفا بعدها      
٥٧   ضم الصاد   

٥٨     وثالثة البدلتسهيل اهلمزة الثانية    σ 

٦٣  التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان  5 
٦٥     الالمتغليظ    
٦٦     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٦٨    ًإثبات الياء ساكنة وصال ووقفا ً      
٧٣      ًإبدال اهلمزة ألفا    
٧٦      تغليظ الالم       
٨٠      كرس السني     
٨٠    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان   
٨٠   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان 9 
٨١    إثبات األلف ومدها كمنفصل    

٨٤      ًياءإبدال اهلمزة الثانية .١:وجهان    
 تسهيلها.٢

     
 …    



 

 رواية ورش عن نافع ٢٨٦

٨٧    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇓  

٨٧       ًإبدال اهلمزة واوا     
٨٨    وضم اهلاء وصلتها بواوفتح الالم      

٨٨    ًإبدال اهلمزة واوا   
٨٩    بالتاء بدل الياء   

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١  واأللف فتحة احلاءتقليل  š 
٧  ضم الباء   
١٠     ًإبدال اهلمزة ألفا   
١١     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ًوقفا  ́ 
١٢     ًإبدال اهلمزة واوا     
١٣    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ⇓  

١٣    واأللف فتحة الراء تقليل ≤   
١٦     فتحة الراء واأللفتقليل  ⁄   
١٩   فتح الياء    
٢٠      ًبالياء وصال      
٢١     ًإبدال اهلمزة واوا     
٢١    فتح الياء  
٢١     ًبالياء وصال       



 

 رواية ورش عن نافع ٢٨٧

٢٣   مهزة وصل بدل القطع    

٣٥     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهانبدل ونقل ثم √3  
٣٦      ًإبدال اهلمزة ألفا    

٤١    املوضعني(التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان( √  
٤٥   ًإبدال الياء تاء    
٤٧     ضم  التاء     
٥١     ضم امليم األوىل    

٥٦     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهانبدل ونقل ثم √3  
٥٦   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ∀  

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١  واأللف فتحة احلاءتقليل  š 
٣      ًإبدال اهلمزة واوا    
٥     فتحة اهلاء واأللفتقليل      

5    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ∼  
٦     ًإبدال اهلمزة واوا  
٨    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان 9  
٩      إبدال الواو مهزة     
١١   التقليل. ٢الفتح . ١:ًوقفا وجهان Ÿ  
١١   تنوين كرس بدل تنوين الضم   



 

 رواية ورش عن نافع ٢٨٨

١٦      مع املد بعدهاةمهززيادة  الواو وإسكان      

٢٠   التقليل. ٢الفتح . ١:ًوقفا وجهان Ÿ  
٢١    تنوين ضم بدل تنوين الفتح    
٢١     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان  ∼ 
٢٢      التقليل. ٢ الفتح .١:وجهان ∞    

٢٢    تغليظ الالم    

٢٣     
 مشبعةًألفا إبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
   
υ   

٢٣   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان   

٢٣     تشديد الذال    
٢٤      التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ∼    

٢٤     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ∼   

٢٥     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان 9  
٢٥       ًإبدال اهلمزة واوا وصال ً      
٢٨     ء واأللف  فتحة الراتقليل  ≤    
٢٨    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ∅ 
٣١     التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان 9  
٣٤    التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ♥ 

٣٤   التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان    
٣٥     اءإدغام الذال يف الت    
٣٥    إبدال الواو مهزة     
٣٥      التقليل. ٢الفتح . ١:وجهان ∼    



 

 رواية ورش عن نافع ٢٨٩

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١  واأللف فتحة احلاءتقليل  š 

٣     التقليل. ٢الفتح . ١: ًوقفا وجهان  ∧  

٤    
 ةشبعًألفا مإبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
   

 υ   

٤ 
    

   
ًإبدال اهلمزة ياء وصال  ً وابتداءً

     

 

٦    فتحة تقليل الكاف واأللف     

٧     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان 9  

٨    تقليلفتحة الراء واأللف  ⁄   

٨     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان  ⊃  

٩    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان š  

١٠    
 مشبعةًألفا إبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
    

 σ  
١٢     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان 7  

١٢     وترقيق الراءبالتاء بدل الياء    

١٢    تغليظ الالم    



 

 رواية ورش عن نافع ٢٩٠

١٢    فتحة الراء واأللفتقليل  ≤   

١٥     
 دون مهزة وضم احلاء 

 وإسكان السني دون ألف بعدها   

١٥     يف املوضعني( فتح الكاف(    
١٥   فتح الياء    
١٥     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ∂  
١٦    ًإبدال النون ياء مضمومة     
١٦   ضم النون    
١٦     ًإبدال النون ياء مضمومة      
١٧      فتح الياء      

١٩       بالنون بدل الياء       

١٩    تغليظ الالم    
٢٠      النون واأللفتقليل فتحة  ⇒   
٢٠        التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ∼    

٢١   فتح الياء    
٢٢       ًإبدال اهلمزة ألفا      
٢٢     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢٣      فتح الياء     
٢٣    فتحة الراء واأللفتقليل   ⁄ 
٢٥    فتحة الراءتقليلتاء مفتوحة بدل الياء و  ≤  



 

 رواية ورش عن نافع ٢٩١

٢٥     فتح النون     
٢٦    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ⇒ 
٢٧    فتحة الراء واأللفتقليل  ≤    
٣٠    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان 7  

٣٢     
      

  مديةًإبدال اهلمزة الثانية واوا. ١وجهان 
 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢

     
    

   σ   

٣٣     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان �   
٣٣    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان 9 
٣٤     تقليل فتحة النون واأللف  ⇒   
٣٤    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان 9 
٣٥   واأللفاء فتحة اهلليلتق   

خ 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢     تغليظ الالم    

٤     فتح القاف  والتاء وألف  بينهام    
١٠     فتحة الكاف واأللفتقليل   ∇   

١١    التقليل. ٢الفتح . ١: ًوقفا وجهان √  
١١    فتحة الكاف واأللفتقليل   ∇  

١١     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان  √ 



 

 رواية ورش عن نافع ٢٩٢

١٢     ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٢     ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٢     التقليل. ٢الفتح . ١: ًوقفا وجهان    
١٥    التقليل. ٢الفتح . ١: ًوقفا وجهان ⊃  
١٥     فتحة النون واأللفتقليل   ⇒   
١٧    التقليل. ٢الفتح . ١: ًوقفا وجهان Ÿ  
١٧   التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان بدل ثم �  
١٧       التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان     
١٨      ًإبدال اهلمزة ألفا    

١٨       
 ًألفا مشبعةإبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
      

  σ   
١٨     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان  ⇓ 
١٨      فتحة الراء واأللفتقليل  ≤    
١٩       ًإبدال اهلمزة واوا      
١٩      ًإبدال اهلمزة واوا     
١٩      التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان     
٢٠     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان √  
٢٢    كرس السني    
٢٣     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ∧   
٢٥   فتحة الباء واأللفتقليل  Š  



 

 رواية ورش عن نافع ٢٩٣

٢٥     يلالتقل. ٢الفتح . ١: ًوقفا وجهان Ÿ  
٢٥       التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان 9   
٢٦   فتح اهلمزة    
٣٠     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ∧   
٣٢     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان Ÿ    
٣٦        التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان ∼    

٣٦     ًإبدال اهلمزة واوا     
٣٦      ًإبدال اهلمزة واوا     

٣٨   اإلبدال .١:حذف األلف ويف اهلمز وجهان 
 تسهيل اهلمزة.٢مع اإلشباع وهو املقدم

 
† 

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤     ًإبدال اهلمزة واوا     
٥     ًإبدال اهلمزة واوا     
٥       ًإبدال اهلمزة واوا       
٦    املوضعني(توسط أو إشباع الني املهموز(   
٩      ًإبدال اهلمزة واوا     

١٠    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان :  
١٠    كرس اهلاء     
١٠        ًإبدال اهلمزة واوا بالنون بدل الياء و     
١٢      ًإبدال اهلمزة واوا    



 

 رواية ورش عن نافع ٢٩٤

١٢   توسط أو إشباع الني املهموز   
١٣   ًإبدال اهلمزة واوا   

١٣   فتحة الكاف واأللف تقليل   ∇  

١٥     تغليظ الالم      
١٥       ًإبدال اهلمزة ألفا      
١٦     ًإبدال اهلمزة واوا   
١٧    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ∧  
١٧    بالنون بدل الياء    
١٧     بالنون بدل الياء    

١٨      ًإبدال اهلمزة واوا     
١٩      ًإبدال اهلمزة ألفا      
٢٠      ًإبدال اهلمزة ألفا      
٢٠      ًإبدال اهلمزة واوا     
٢١    فتحة الراء واأللف تقليل  ≤   
٢٥      ًإبدال اهلمزة واوا    
٢٥      ًإبدال اهلمزة واوا    
٢٦      ًإبدال اهلمزة واوا     
٢٦      التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان     
٢٧     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ÿ   
٢٨     يلالتقل. ٢الفتح . ١: وجهان Ÿ    
٢٨      التقليل.٢الفتح .١: وجهان   ⊃   



 

 رواية ورش عن نافع ٢٩٥

٢٩     اء واأللفف فتحة التقليل    ⊃     
٢٩     فتحة الراء واأللف تقليل    ≤ 
٢٩     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ∧  
٢٩      راء واأللف فتحة التقليل  ⁄    
٢٩       التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان     

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢    مع املد املتصلبعدها مهزة أسكن الياء وزاد   
٣    التقليل.٢الفتح . ١: وجهان     
٩     ًإبدال اهلمزة واوا     
٩        التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان  Ÿ   
٩    فتحة الراء واأللفتقليلنقل ثم  ≤ 3  
٩    تسهيل اهلمزة الثانية  …     
١٠      ًإبدال اهلمزة واوا     
١١    املوضعني( التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان( 5  
١١     ًياءإبدال اهلمزة  
١٢       ًإبدال اهلمزة ألفا     
١٢    ةروكسمتشديد الياء     

١٣      يلالتقل. ٢الفتح . ١: وجهان ‘   
١٣      التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان  ⊆   



 

 رواية ورش عن نافع ٢٩٦

١٤     ًإبدال اهلمزة واوا     
١٥      ًإبدال اهلمزة واوا     
١٧     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان  Ÿ  

 
 ورشرواية  بيـــــــــــــــــــــانال رواية حفص اآلية
٣    تسهيل اهلمزة الثانية  • 
٨     فتحة الراء واأللفتقليل  ≤    

١٤   ومدها كمنفصلًالياء وصال ب     
١٧      التقليل. ٢الفتح . ١: ًوقفا وجهان Τ ⊆  

٢٤   ة الفاء وااللف   فتحتقليل  ⊃  

٢٩    تغليظ الالم   

٣٠    ًإبدال النون ياء     

٣٣+
٣٤      التنوين وصال نونضم ً     

٣٧     فتحة الراء واأللف تقليل  ≤   

٣٧     التقليل.٢الفتح . ١: ًوقفا وجهان  ⊆   
٤٠   كرس اهلمزة    
٤١      ًبالياء  وصال     

٤٤    تشديد الشني    

٤٥   فتحة الباء وااللف  تقليل   ‰  



 

 رواية ورش عن نافع ٢٩٧

٤٥   ًالياء وصال ب     

 
 ورشرواية  لبيـــــــــــــــــــــانا رواية حفص اآلية
٩     ًإبدال اهلمزة واوا  
١٣     فتحة النون واأللفتقليل   ⇒   
١٦   التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان بدل ثم � 
١٨      واأللفاءاحل فتحة تقليلنقل ثم  ™     
٢٤     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان �  
٢٧      ًإبدال اهلمزة ألفا    
٣٥     ًإبدال اهلمزة واوا     
٣٨     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان 7  
٣٩      التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان  √   
٤٩     تشديد الذال    

٥٢    التقليل. ٢الفتح . ١: ًوقفا وجهان � 
٥٥    واأللفالراء فتحة تقليل   ≤   

٥٥     ًإبدال اهلمزة واوا     
٥٩    تغليظ الالم    

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان ية حفصروا اآلية
١٣    فتحة النون واأللفتقليل  ⇓ 



 

 رواية ورش عن نافع ٢٩٨

١٦     تغليظ الالم     

١٨    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان بدل ثم  � 
١٨    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ∀  
٢١      ألف بعد الياء وكرس التاء واهلاء   
٢٣   ًإبدال اهلمزة ألفا   

٢٧      التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان  ∀  

٢٨     فتح اهلمزة    

٣٢      ًإبدال اهلمزة ألفا       
٣٣     ًواواإبدال اهلمزة     
٣٤       ًإبدال اهلمزة ألفا     
٣٧      ًا واحدًا وجه  بالصاد        
٣٨      ًإبدال اهلمزة ألفا    
٤٥      فتح الياء      
٤٧    تغليظ الالم    

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١     فتحة الواو واأللفتقليل     
٢     فتحة الواو واأللف تقليل     
٣      فتحة الواو واأللف تقليل     
٤      فتحة احلاء واأللف تقليل  š   
٥      فتحة الواو واأللف تقليل      



 

 رواية ورش عن نافع ٢٩٩

٦      فتحة الواو واأللف تقليل      
٧     فتحة الالم واأللف تقليل  9   
٨     فتحة الالم واأللف تقليل   √   
٩     فتحة النون واأللف تقليل   ⇓  
١٠      التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان  š  
١٠      فتحة احلاء واأللفتقليل  š   
١١   مع البدلاهلمزة واأللف فتحة الراء وتقليل  Κ…⁄ 
١٢   فتحة الراء واأللف تقليل  ≤  
١٣    مع البدل فتحة الراء واهلمزة واأللفتقليل  ∫⁄ 
١٣    فتحة الراء واأللفتقليل  ≤  
١٤     فتحة اهلاء واأللفتقليل     
١٥     فتحة الواو واأللفتقليل     
١٦    التقليل. ٢الفتح . ١:  وجهان ً وقفا   ́ 
١٦      فتحة الشني واأللفتقليل   ́   
١٧    فتحة الغني واأللفتقليل  ) 
١٨   مع البدل فتحة الراء واهلمزة واأللفتقليل  Κ…⁄ 
١٨      فتحة الراء واأللفتقليل   ⁄    

١٩     
 مشبعةًألفا إبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
    
 υ    

١٩     فتحة الزاي واأللفتقليل   ∞   



 

 رواية ورش عن نافع ٣٠٠

٢٠     فتحة الراء واأللفتقليلنقل ثم  ≤ 3   
٢١     فتحة الثاء واأللفتقليلنقل ثم   ‘3 
٢٢  فتحة الزاي واأللفتقليل  ƒ 
٢٣    التقليل. ٢الفتح . ١: ان  وجهًوقفا   
٢٣   فتحة الدال واأللفتقليل  Ÿ  
٢٤    فتحة النون واأللفتقليل   ⇒  
٢٥    فتحة الالم واأللفتقليلنقل وبدل ثم  √3  
٢٦     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢٦     فتحة الضاد واأللف تقليل ∂    
٢٧    ًإبدال اهلمزة واوا    
٢٧     فتحة الثاء واأللفتقليلنقل ثم   ‘3 
٢٩     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان  √ 
٢٩     واأللفءاي فتحة التقليل  ∼    

٣٠    ة الدال واأللف فتحتقليل Ÿ  
٣١       فتحة النون واأللف وقفاتقليل ً ⇒   
٣٢    فتحة القاف واأللفتقليل   ⊆  

٣٣     
 مشبعةًألفا إبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
  

υ   
٣٣     فتحة الالم واأللفتقليل   √  
٣٤     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ≠  



 

 رواية ورش عن نافع ٣٠١

٣٤    فتحة الدال واأللفتقليل  Ÿ    
٣٥   فتحة الراء واأللفتقليل  ≤  
٣٦   فتحة السني واأللفتقليل  7 

٣٧    واأللف فتحة الفاء تقليل :   

٣٨   فتحة الراء واأللف تقليل  ≤  
٣٩    فتحة العني واأللفتقليل  ⊕  
٤٠     فتحة الراء واأللف تقليل  ≤  
٤١     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ∞  
٤١       فتحة الفاء واأللفتقليلنقل ثم  :    
٤٢      فتحة اهلاء واأللفتقليل      
٤٣     فتحة الكاف واأللفتقليل  ∇   
٤٤     فتحة الياء واأللفتقليل  ∼   
٤٥       فتحة الثاء واأللفتقليلنقل ثم   ‘3  
٤٦   فتحة النون واأللفتقليل  ⇒ 
٤٧      فتحة الراء واأللفتقليلنقل ثم   ≤ 3  
٤٨    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ⇒ 
٤٨     فتحة النون واأللفتقليل  ⇒   
٤٩       فتحة الراء واأللفتقليل   ≤     
٥٠   انظر األصول ،تقليلبدل وإدغام ونقل و   √! 
٥١   تنوين الدال   



 

 رواية ورش عن نافع ٣٠٢

٥١     فتحة القاف واأللفتقليل  ⊆  
٥٢     تغليظ الالم     
٥٢    فتحة الغني واأللفتقليل   )  
٥٣       ًإبدال اهلمزة واوا      
٥٣    فتحة الواو واأللفتقليل    
٥٤     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان  ±  
٥٤   فتحة الشني واأللفتقليل  ´  
٥٥      فتحة الراء واأللفتقليل  ⁄   
٥٦    األلف فتحة الالم وتقليلنقل وبدل و  √3 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان ورشرواية 

  ًبالياء وصال  ٦ 
  ًبالياء وصال  ٨ 

⊆    التقليل. ٢الفتح . ١: ًوقفا وجهان      ١٢ 

   ًبالياء وصال   ١٦ 

   ًبالياء وصال   ١٨ 

   ًبالياء وصال   ٢١ 

 •   تسهيل اهلمزة الثانية     ٢٥ 
≡      التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان      ٢٩ 

   ًبالياء وصال   ٣٠ 



 

 رواية ورش عن نافع ٣٠٣

   ًبالياء وصال    ٣٧ 
   ًبالياء وصال    ٣٩ 

  
σ  

 مشبعةًألفا إبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 
  تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢  ٤١ 

∑   التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان   ٤٦ 
 ⇒   فتحة النون واأللفتقليل     ٤٨ 

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٤        فتحة اخلاء واأللفتقليل   �     

١٥    فتحة النون واأللفتقليل    ⇓  

٢٢     ضم الياء وفتح الراء     
٢٧     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ⊆   
٣٣     فتحة الطاء واأللفتقليل   ≠  
٣٥    فتحة النون واأللفتقليل    ⇓  

٤١     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ∧  
٤١   ًإبدال اهلمزة واوا    
٥٤     التقليل. ٢الفتح . ١: ًوقفا وجهان ⇒  

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٩  فتح الزاي    



 

 رواية ورش عن نافع ٣٠٤

٢٥     ًإبدال اهلمزة ألفا     
٤٧    تسهيل اهلمزة الثانية   

٤٧     ـ عىل االخبار ـاالستفهامحذف مهزة      

٥٨      مشبعةًألفا إبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 
 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢

     
 υ    

٥٩    مشبعةًألفا إبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 
 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢

  
σ 

٦٢     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهاننقل وبدل ثم √3  
٦٢    تشديد الذال   

٦٣      مشبعةًألفا إبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 
 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢

     
 υ    

٦٤    مشبعةًألفا إبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 
 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢

  
σ 

٦٨     
 مشبعةًألفا إبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
     

 υ    

٦٩    مشبعةًألفا إبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 
 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢

  
 σ 

٧١     
 مشبعةًألفا زة الثانية إبدال اهلم. ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
     

 υ    

٧٢    مشبعةًألفا إبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 
 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢

  
 σ 



 

 رواية ورش عن نافع ٣٠٥

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤      التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان     
٦      فتحة اهلاء واأللفتقليل     

٨     ًإبدال اهلمزة واوا    
٨      ًإبدال اهلمزة واوا      
٨      ًإبدال اهلمزة واوا     
١٠      التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ⇒   
١١       ضم الفاء     
١٢    اء واأللفر فتحة التقليل ًوقفا ≤ 
١٢      ًإبدال اهلمزة واوا    
١٢      ًإبدال اهلمزة واوا      
١٢     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ⊕  
١٢     فتحة الراء واأللفتقليل  ≤  
١٤    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان 9 

١٤    
 مشبعةًألفا إبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
  

 σ 
١٥     ًإبدال اهلمزة واوا   
١٥    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان   
١٥     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان  √  



 

 رواية ورش عن نافع ٣٠٦

١٥     ًإبدال اهلمزة ياء   
١٦    ًإبدال اهلمزة ألفا  
١٦    يقها وترقتغليظ الالم:وجهان    
٢٠        املوضعني (التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان( ∼    

٢٠   فتحة الراء واأللفتقليل  ⁄   
٢١     ًإبدال اهلمزة واوا    
٢٣     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٢٣    لتقليلا. ٢الفتح . ١: وجهان بدل ثم �  
٢٤      ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢٤        بدون )(        
٢٦      مع املد بعدهاةمهززاد  الواو وأسكن       
٢٧    تقليل فتحة الثاء واأللفبدل ثم  ’ 
٢٧   التقليل. ٢الفتح . ١:  وجهان ًوقفا 5 
٢٨      ًإبدال اهلمزة واوا   
٢٩     ًإبدال اهلمزة ياء    
٢٩     ًإبدال اهلمزة واوا    

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٢   
فتح الياء  وتشديد الظاء وفتح اهلاء مشددة 

 دون ألف بينهام    



 

 رواية ورش عن نافع ٣٠٧

٢   تسهيل اهلمزة مع وحذف الياء :ًوصال
H ً، وقفا وجهان أو القرصشباعاإل   

٣    فتح الياء  وتشديد الظاء وفتح اهلاء مشددة
 دون ألف بينهام    

٤       ًإبدال اهلمزة واوا      
٤     فتحة الكاف واأللف تقليل  ∇  
٥     فتحة الكاف واأللفتقليل   ∇  
٦     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ±  
٧    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان   
٧     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ⇓ 
٨     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان    
٨      تغليظ الالم     
٨    ًإبدال اهلمزة ياء   
٩      التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان      
١٠     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان    
١٠     ضم الياء وكرس الزاي    
١٠      ًإبدال اهلمزة واوا     
١١     لفأيم دون اجلسكان إ      
١٢    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان   

١٣     
 مشبعةًألفا إبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
     

  σ 

١٣    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان   



 

 رواية ورش عن نافع ٣٠٨

١٣     تغليظ الالم     

١٧    فتحة النون واأللفتقليل   ⇒  
١٨     كرس السني     

١٩     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان  ♥ 
٢١     فتح الياء    

٢٢    ًإبدال اهلمزة واوا     

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢   فتحة الياء واأللفتقليل   ÿ 
٢     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان  �  
٢      ًإبدال اهلمزة واوا    
٢    فتحة الصاد واأللفتقليلنقل و  ±    
٣      التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ∼    

٣     فتحة النون واأللفتقليل   ⇒   
٧     فتحة الراء واأللف تقليل  ≤   
٧       التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان Š   
٧      التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ∧   
٧    التقليل. ٢ح الفت. ١: وجهان بدل ثم  � 
٧     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان   
٨   فتحة الياء واأللفتقليل   ÿ 



 

 رواية ورش عن نافع ٣٠٩

٩      وترقيق الراءًإبدال اهلمزة واوا    
١٤    ًفتحة الراء واأللف وقفا تقليل ≤ 
١٤     كرس السني    
١٤     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان �   
١٦     فتح الياء    
١٧     فتحة النون واأللفتقليل   ⇒   
١٩     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان  ♥  
٢٠     فتحة النون واأللفتقليل   ⇒   
٢٣      ًإبدال اهلمزة واوا   
٢٤      التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ⇒    

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١     ًإبدال اهلمزة واوا    
١    دها كمنفصلَإثبات األلف وصال وم    
١     إدغام الدال يف الضاد     
٣    ضم الياء وفتح الصاد   
٤    كرس اهلمزة    
٤        ًإبدال اهلمزة الثانية واوا مفتوحة        
٤     ًواوا إبدال اهلمزة    
٦    كرس اهلمزة    



 

 رواية ورش عن نافع ٣١٠

٧   التقليل.٢الفتح .١: وجهان  ًوقفا  5  
٨      التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان     
٨    فتحة الياء واأللفتقليل    ÿ 
٩     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان    
٩    فتحة الياء واأللفتقليل    ÿ 
١٠     ًإبدال اهلمزة واوا    
١٠     ًإبدال اهلمزة واوا    
١٠      واأللف فتحة الفاء تقليل   ⊃     
١١      واأللف فتحة الفاء تقليل   ⊃     
١١    ًإبدال اهلمزة واوا  

١٢     
  مع املد بعدها مهزةوزاد الياء أسكن

 ًثم إبدال اهلمزة الثانية واوا أو تسهيلها
    

   …  
١٢     ًإبدال اهلمزة واوا    
١٢    ًإبدال اهلمزة ألفا   

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان 7 

٥      ًإبدال اهلمزة واوا     
٦   التقليل.٢الفتح .١:  وجهان ًوقفا  5 



 

 رواية ورش عن نافع ٣١١

٦     فتحة الراء واأللفتقليل   ⁄   
٦    ًإبدال اهلمزة ألفا  
٦   فتح الياء   
٧     تغليظ الالم     
٧     فتحة الراء واأللفتقليل  ⁄  
٧     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ∅  
٨  ًبتنوين الضم مع اإلدغام وصال    
٨     فتح الراء وضم اهلاء     
٩      التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان Ÿ   
١١    ًإبدال اهلمزة واوا    
١٣     فتحة الراء واأللفتقليل  ≤    
١٣     ًل اهلمزة واوا إبدا     

١٤  
تنوين الراء مفتوحة وجر كلمة لفظ 

  مع اإلدغام) هللا(اجلاللة بالالم   

١٤    التقليل.٢الفتح .١:  وجهان ًوقفا  5  
١٤   فتح الياء    

 
 ورشرواية  لبيـــــــــــــــــــــانا رواية حفص اآلية
٤    ًإبدال اهلمزة واوا   
٥       فتحة الراء واأللفتقليل   ⁄    



 

 رواية ورش عن نافع ٣١٢

٥    فتحة امليم واأللفتقليل  ∧  
٥   ًإبدال اهلمزة ياء   
٩    تغليظ الالم    

١٠     تغليظ الالم     

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤     كرس السني     
٤    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان  ⇓ 
٤     ًإبدال اهلمزة واوا    
٥   ختفيف الواو األوىل     

٨       ًإبدال اهلمزة واوا     
١٠     ًإبدال اهلمزة ألفا   
١١        وترقيق الراء ًواواإبدال اهلمزة      

١١      
 ًألفا إبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 
  تسهيل اهلمزة الثانية. ٢

     
      σ 

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢     ًإبدال اهلمزة واوا    
٥      ًإبدال اهلمزة ألفا    



 

 رواية ورش عن نافع ٣١٣

٦     ًإبدال اهلمزة ألفا   

٦       التقليل. ٢الفتح . ١:  وجهان ًوقفا ⇒   

٧     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان 9 

٩    ًإبدال اهلمزة واوا   
٩    بالنون بدل الياء   
٩    بالنون بدل الياء     

١٠     فتحة النون واأللفتقليل   ⇒   

١٠    ًإبدال اهلمزة ياء   

١١    ًإبدال اهلمزة واوا   

١٣      ًإبدال اهلمزة واوا    

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١     
  مع املد املتصل بعدها مهزةوزاد الياء أسكن

 ًوإبدال اهلمزة الثانية واوا أو تسهيلها
     

    …  
١     تغليظ الالم    

١    ًإبدال اهلمزة ألفا   
١      وغلظ الالمإدغام الدال يف الظاء      
٢     ًإبدال اهلمزة واوا   



 

 رواية ورش عن نافع ٣١٤

٣  بتنوين الضم  
٣      فتح الراء وضم اهلاء      
٤     

 )يف املوضعني(
تسهيل اهلمزة مع وحذف الياء :ًوصال
H ً، وقفا وجهان أو القرصشباعاإل    

٦     وترقيق الراءًاهلمزة ألفا إبدال   
٦    فتحة الراء واأللف تقليل  ≤  
٧    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان بدل ثم �  
٧      التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان بدل ثم  �  
٨   ضم الكاف   
١٠    ها ترقيقأولراء تفخيم ا: وجهان    

١١       فتح الياء      

١١    ًإبدال اهلمزة واوا   
١١    بالنون بدل الياء    

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    مع املد املتصل بعدها مهزةوزاد الياء أسكن    
٢      التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان √  

٣      
  مع املد املتصل بعدها مهزةوزاد الياء أسكن

 ًوإبدال اهلمزة الثانية واوا أو تسهيلها
    

    …  
٤   تشديد الظاء     



 

 رواية ورش عن نافع ٣١٥

٤      التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان √  
٤      ًإبدال اهلمزة واوا     
٥    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان 5  
٥   تغليظ الالم    

٥    فتح الباء وتشديد الدال     
٥    ًإبدال اهلمزة واوا    

٦     ًإبدال اهلمزة واوا    

٨    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان 5  
٨    مع املد املتصل بعدها مهزةوزاد الياء أسكن     
٨      التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ⊕  
٩    مع املد املتصل بعدها مهزةوزاد الياء أسكن     
٩    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان    
٩    ًإبدال اهلمزة ياء   
١٢       اء  وألف بعدهاتكرس الكاف  وفتح ال       

 
 ورشرواية  لبيـــــــــــــــــــــانا رواية حفص اآلية
٣   واأللف فتحة الراءتقليل  ≤ 

٣    واأللف فتحة الراءتقليل  ≤ 
٥       التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ∼    

٦    ًإبدال اهلمزة ياء   



 

 رواية ورش عن نافع ٣١٦

٨      ًإبدال اهلمزة ألفا   
٩     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان 9 

١٦    مع املد ًألفا إبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان
 تسهيل اهلمزة الثانية. ٢الطبيعي 

 
σ 

١٦     مفتوحةًالثانية ياءاهلمزة بدال إ       
١٧     مفتوحةًثانية  ياء ال اهلمزةبدالإ        
١٧   ًبالياء وصال   
١٨   مع اإلشباعًبالياء وصال   
٢٢      التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان  Ÿ  
٢٥    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان �  
٢٧    إشامم كرس السني الضم  + 

٢٨      مشبعةًألفا إبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 
 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢

    
  υ   

٢٨      الكاف واأللفتقليل فتحة  ∇  

٣٠      مشبعةًألفا إبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 
 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢

    
  υ   

٣٠      ًإبدال اهلمزة ألفا    

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١        

 إدغام النون يف الواو  .١: ًوصال 
   االظهار .٢    



 

 رواية ورش عن نافع ٣١٧

١٥     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان 9  
٢٢      ًضم النون وصال     
٢٣     تغليظ الالم      
٣٢    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان 5  
٣٢     فتح الباء وتشديد الدال       
٤١       ًإبدال اهلمزة ألفا     
٤٨    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان   
٥٠     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ‰    
٥١       فتح الياء       
٥١    فتحة الصاد واأللفتقليل  ±   

 
 ورشرواية  ــــــــــــــــــــانالبيـ رواية حفص اآلية
٣   واأللف فتحة الراءتقليل  ⁄  
٧    واأللففتحة الراء تقليل :ًوقفا  ⁄   
٧     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ∅ 
٨   واأللف فتحة الراءتقليل  ≤ 

٩       ًا إبدال اهلمزة واو       
١١    التقليل. ٢الفتح . ١: ًوقفا وجهان ) 

١٢    إسكان الذال    

١٨     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ⊃  



 

 رواية ورش عن نافع ٣١٨

٢٨     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ⇒ 
٣٣     ًإبدال اهلمزة واوا   
٣٧      ًإبدال اهلمزة ألفا     
٤١   ًإبدال اهلمزة واوا    
٤٢     الذالتشديد      
٥٠     فتحة الكاف واأللفتقليل   ∇  

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١  ًإبدال اهلمزة ألفا   
٢      فتحة الكاف واأللفتقليل   ∇   

٧    واأللف فتحة الراءتقليل  ≤  
١١   فتح امليم    

١٥   فتحة الظاء واأللف تقليل  # 
١٦    تنوين ضم    
١٦    فتحة الواو واأللف تقليل       
١٧     فتحة الالم واأللف تقليل  √   
١٨   فتحة العني واأللف تقليل  ∅ 
٢٣    تغليظ الالم   

٢٨      ًإبدال اهلمزة ألفا     
٣١     التقليل. ٢الفتح . ١ : وجهان )   



 

 رواية ورش عن نافع ٣١٩

٣٣     باإلفراد-حذف األلف الثانية    
٣٤    تغليظ الالم   

٤٣   فتح النون وإسكان الصاد    

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١      ًإبدال اهلمزة ألفا    

٣   ًضم النون  وصال   

٤      ًواواإبدال اهلمزة        

٤     التقليل. ٢الفتح . ١: ًوقفا وجهان  ∧  

٤    ًإبدال اهلمزة واوا    

٦   فتح الياء  

٩   فتح الياء  

٢٣   ضم الواو  

٢٦    فتحة الكاف واأللفتقليل   ∇  

٢٨   إسكان الياء  

٢٨     ًإبدال اهلمزة واوا    

٢٨      ًزة واوا إبدال اهلم      

٢٨       ًإبدال اهلمزة واوا      



 

 رواية ورش عن نافع ٣٢٠

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣     كرس اهلمزة    

٣    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان 9  

٤     اهلمزةكرس     

٥    كرس اهلمزة    

٦     كرس اهلمزة    

٧    كرس اهلمزة   

٨    
كرس )  مرات٧تكررت ) (١٤(حتى آية 

 اهلمزة   

١٣     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان Ÿ  

١٣    ًاوا إبدال اهلمزة و   
١٦    يف املصحف املدينًالنون مفصولة رسام      

١٧    بالنون بدل الياء   
١٩      مهزة مكسورة     

٢٠  وبينهام ألفالالم  و  القاففتح  

٢٥      فتح الياء    
٢٧      التقليل. ٢لفتح ا. ١: وجهان Ó  



 

 رواية ورش عن نافع ٣٢١

٢٨    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ±  

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣   ًضم الواو وصال   
٧     فتحة اهلاء واأللفتقليل     

١٦    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ±   
٢٠     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ⇓  
٢٠     كرس الفاء واهلاء     
٢٠      كرس الثاء واهلاء      

٢٠    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ∂  
٢٠      تغليظ الالم     

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥     كرس الراء    
١٠    فتحة الكاف واأللفتقليل   ∇  
٢٤    ًإبدال اهلمزة واوا    
٢٧   واأللففتحة الراء تقليل  ⁄  
٣١    فتحة النون واأللف تقليل  ⇒  
٣١      ًإبدال اهلمزة واوا     



 

 رواية ورش عن نافع ٣٢٢

٣١    واأللففتحة الراء تقليل  ≤   

٣٥   التقليل. ٢الفتح . ١:  وجهان ًوقفا Ÿ   
٤٧      التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان  � 
٥٠     فتح الفاء     

٥٢    التقليلوالفتح  وجهانثم ًإبدال اهلمزة واوا � 
٥٦    بالتاء بدل الياء      

٥٦     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان     

 
 ورشرواية  ــــــــــــــــانالبيـــــ رواية حفص اآلية
٣  كرس السني  
4     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان 9 
٧   فتح الراء   

١٥     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ⊆   
٢٧   بال سكت وإدغام النون يف الراء   
٣١    فتحة الالم واأللفتقليل   9 
٣٢     فتحة الالم واأللفتقليل  √    

٣٣    فتحة الطاء واأللفتقليل   ≠   
٣٤     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان √  
٣٤    فتحة الالم واأللفتقليل  √  
٣٥    التقليل. ٢الفتح . ١ : وجهان √  



 

 رواية ورش عن نافع ٣٢٣

٣٥    فتحة الالم واأللفتقليل  √  
٣٦  كرس السني  
٣٦  ًاأللف وقفا الدال وفتحة تقليل Ÿ   

٣٧    
  بدل الياءتاءبال 
  ⇒ األلف  النون وفتحة وتقليل

٣٨    تقليلتحة الواو واأللفف     

٣٩   فتحة الثاء واأللف تقليلنقل و  ‘3  

٤٠      فتحة التاء واأللفتقليل  �    

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان � 
٤     فتحة الكاف واأللفتقليل   ∇  

٤   بتنوين الفتح مع اإلدغام:ًوصال  
١١      التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ∀  
١١     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ⊆  
١٢    التقليل. ٢ الفتح. ١: وجهان  ∞  

١٥   
  بتنوين الفتح مع اإلخفاء:ًوصال
 باأللف مع ترقيق الراء: ًوقفا  

١٦   
   بتنوين الفتح مع اإلدغام:ًوصال
 باأللف مع ترقيق الراء :ًوقفا  

١٨      التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان  ∧  



 

 رواية ورش عن نافع ٣٢٤

٢١   إسكان الياء وكرس اهلاء    

٢١     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان  ⊆   

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥    ها ترقيقأوتفخيم الراء : وجهان    

٦    ضم الذال    
١٤   واأللف فتحة الراءتقليل  ⁄  
٢١    فتحة الراء واأللفتقليل  ≤  

٢٣      تشديد الدال     

٣٣   عىل اجلمع-ًزاد ألفا بعد الالم   
٣٦      ًإبدال اهلمزة واوا     
٥٠   ًاواإبدال اهلمزة و    

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٨     ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٩  تشديد التاء  
٢٥     ختفيف السني     
٣٧   الباءضم  

٣٧  ضم النون  



 

 رواية ورش عن نافع ٣٢٥

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٠    تسهيل اهلمزة الثانية  • 
١١   ـ عىل االخبار ـ األوىل حذف اهلمزة    
١٥    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان � 

١٥   فتحة السني واأللفتقليل  7  
١٦    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان    

١٦   الواو وقفاتقليلفتح الواو دون تنوين و ً   
١٧   فتحة الغني واأللفتقليل  ) 

١٨    تشديد الزاي 
  فتحة الكاف واأللف ثم تقليل  

١٩   فتحة الشني واأللفقليلت   ́   
٢٠   فتحة الراء واأللفتقليل  ⁄  
٢٠     فتحة الراء واأللفتقليل  ⁄   
٢١   فتحة الصاد واأللفتقليل  ±   
٢٢    فتحة العني واأللفتقليل  ⊕  
٢٣    واأللف فتحة الدال تقليل      
٢٤   فتحة الالم واأللفتقليل  9  
٢٥     فتحة الالم واأللفتقليلنقل وبدل و  √3   
٢٦    فتحة الشني واأللفتقليل   ́  

٢٧     
 مشبعةًألفا إبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
 

 σ 



 

 رواية ورش عن نافع ٣٢٦

٢٧      التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان  ⇒ 
٢٨      التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان     

٢٩     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان  ™  
٣٠     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان  š 

٣١     التقليل. ٢فتح ال. ١: وجهان  ∅  
٣٢     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان  ♠   
٣٤     فتحة الراء واأللفتقليل  ⁄  
٣٥   فتحة العني واأللفتقليل  ⊕ 
٣٦   فتحة الراء واأللفتقليل  ≤   

٣٧   
 التقليل . ٢الفتح . ١:وجهان

 ألنه ليس رأس آية يف العد املدين
) 

٣٨      واأللفءاي فتحة التقليل  ∼    

٣٩     فتحة الواو واأللفتقليل     
٤٠     التقليل. ٢الفتح . ١:  وجهان ًوقفا    

٤٠    فتحة الواو واأللفتقليل    
٤١     فتحة الواو واأللفتقليل     
٤٢      التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان  ♠ 
٤٣     فتحة الراء واأللفتقليل   ≤  
٤٤     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان     
٤٥     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان  ±  
٤٦     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان  ™ 



 

 رواية ورش عن نافع ٣٢٧

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
     فتحة الالم واأللفتقليل  √   
٢   فتحة امليم واأللفتقليل  ∧   

٣    فتحة الكاف واأللفتقليل    
٤    ضم العني    
٤    فتحة الراء واأللفتقليل  ≤    
٥      فتحة النون واأللفتقليل  ⇒   

٦   
 تشديد الصاد 

  فتحة الدال واأللفتقليلثم  Ÿ  

٧    فتحة الكاف واأللفتقليل    
٨    فتحة العني واأللفتقليل  ⊕  
٩    فتحة الشني واأللفتقليل   ́  
١٠    فتحة اهلاء واأللفتقليل    

٢٢      
 مشبعةًألفا إبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
    
  σ   

٢٥    كرس اهلمزة    

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢٣  لفاهلمزة واألالراء و فتحة تقليل ∫⁄ 



 

 رواية ورش عن نافع ٣٢٨

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٧    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان    

٧  تشديد الدال  
١٥   تغليظ الالم     
١٧   تقليل فتحة الراء واأللف ⁄  

١٨   تقليل فتحة الراء واأللف ⁄  

 
 ورشرواية  ـــانالبيــــــــــــــــــ رواية حفص اآلية
٧      واأللف فتحة الراءتقليل   •   
٨   فتحة الراء واأللفتقليل  ⁄  

١٣     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان 9  

١٤    مل يسكت عىل الالم وأدغمها يف الراء    

١٨    اء األوىل واأللفتقليل فتحة الر  ≤  

١٩   فتحة الراء واأللفتقليل  ⁄  

٣١    ًزاد ألفا بعد الفاء  

٣٤    فتحة الفاء واأللفتقليل   ⊃   



 

 رواية ورش عن نافع ٣٢٩

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١٢  ضم الياء  وفتح الصاد وتشديد الالم 
9  تقليلال وغلظ الالم مع الفتح ورققها مع  

١٥    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان 9 

٢٠   ًإبدال اهلمزة واوا    

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

5    فتحة النون واأللفتقليل   ⇒  

٧        ًإبدال اهلمزة واوا      

٨     ًإبدال اهلمزة واوا     

١٠     ًإبدال اهلمزة واوا     

١٠      ًإبدال اهلمزة واوا       

١٧    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان � 

22   تنوين ضم    

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢   فتحة الراء واأللفتقليل  ⁄ 



 

 رواية ورش عن نافع ٣٣٠

٤  ختفيف شدة امليم  

٩    فتحة الالم واأللف وقفاليلتق ً 9   

١٧    فتحة الكاف واأللفتقليل   ∇  

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   فتحة الالم واأللف وقفاتقليل ً 9  
٢    فتحة الواو واأللفتقليل     
٣   فتحة الدال واأللفتقليل  Ÿ  
٤     فتحة العني واأللفتقليل  ∅   
٥   فتحة الواو واأللفتقليل    
٦   فتحة السني واأللفتقليل  5 
٧    فتحة الفاء واأللفتقليل  ⊃  
٨     فتحة الراء واأللف تقليل  ⁄    
٩    فتحة الراء واأللفتقليل  ≤   
١٠    فتحة الشني واأللفتقليل   ́ 
١١    فتحة القاف واأللف وقفاتقليل ً ⊆  
١٢    فتح ال.٢تقليلال .١: وجهانًوقفا 9  
١٢     حة الراء واأللفتقليل فت  ⁄   
١٣   تقليل فتحة الياء واأللف ∼  



 

 رواية ورش عن نافع ٣٣١

١٤    تقليل فتحة الكاف واأللف    
١٥    تقليل ترقيق الالم مع ال 9  
١٦     ًإبدال اهلمزة واوا     
١٦     تقليل فتحة الياء واأللف ∼    

١٧     فتحة القاف واأللفتقليل  ⊆  
١٨    فتحة الالم واأللفتقليلنقل وبدل و  √3  
١٩    فتحة السني واأللفتقليل  7  

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان � 

٤    التقليل  معهاترقيقوالفتح   معتغليظ الالم  9 
٥     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ⊆   

١١  ضم التاء  
١١  تنوين ضم  
٢٣    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان √  

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤   ًبالياء وصال   
٩     ًبالياء وصال      



 

 رواية ورش عن نافع ٣٣٢

١٥      التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان 9  

١٥  فتح الياء  

١٥  ًلياء وصال با    
١٦      التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان 9  

١٦  فتح الياء  

١٦   ًبالياء وصال    
١٨    ضم احلاء  دون  ألف   

١٩     ًإبدال اهلمزة ألفا     
٢٣    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان  ⇓ 
٢٣    واأللف  فتحة الراءتقليل ≤   

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥    كرس السني  
٧   كرس السني  
١٢    تقليل فتحة الراء واأللف ⁄  
٢٠  مديةًإبدال اهلمزة واوا     

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان  ™   



 

 رواية ورش عن نافع ٣٣٣

2     التقليل. ٢ح الفت. ١: وجهان  9 

3     فتحة اهلاء واأللفتقليل       

٣    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان  9   
٤     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان  ±  

٥    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان  ⇒ 
٦    لتقليلا. ٢الفتح . ١: وجهان  ™  
٧     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان   
٨      التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان     
٩     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان   
١٠     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان  ♠ 
١١      التقليل.٢الفتح . ١: وجهان       
١٢     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان  ⊆  
١٣     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان  ∼  
١٤     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان     
١٥   بالفاء بدل الواو   
١٥     تقليلال. ٢الفتح . ١: وجهان  ‰  

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   فتحة الشني واأللفتقليل   ́ 



 

 رواية ورش عن نافع ٣٣٤

2     فتحة اهلاء واأللفتقليل      

٢   فتحة الالم واأللفتقليل  9  

٣    تحة الثاء واأللف فتقليلنقل و ‘3  

٤     فتحة التاء واأللفتقليل  �   

٥    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان ≠  

٥     فتحة القاف واأللفتقليل  ⊆  
٦     فتحة النون واأللفتقليل  ⇒   
٧    لراء واأللف فتحة اتقليل ⁄    
٨      فتحة النون واأللفتقليل  ⇒    
٩     فتحة النون واأللفتقليل  ⇒   
١٠     فتحة الراء واأللفتقليل  ⁄    
١١    فتحة الدال واأللفتقليل     
١٢    فتحة الدال واأللفلتقلي  Ÿ   
١٣     فتحة الالم واأللفتقليلنقل وبدل و  √3  
١٤    فتحة الظاء واأللفتقليل   #  
١٥    مع الفتح وتغليظها تقليلترقيق الالم مع ال  9 

١٥    فتحة القاف واأللف وقفاتقليلنقل و ً ⊆  
١٦     فتحة الالم واأللفتقليل   √  
١٧     فتحة القاف واأللف وقفاتقليلنقل و ً ⊆   
١٨   ًإبدال اهلمزة واوا   



 

 رواية ورش عن نافع ٣٣٥

١٨     فتحة الكاف واأللفتقليل     
١٩    فتحة الزاي واأللفتقليل  ∞  
٢٠    فتحة الالم واأللفتقليلنقل و  9  
٢١    فتحة الضاد واأللفتقليل  ∂  

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    فتحة احلاء واأللفتقليل  ™  
2    واأللفاجليمتقليل فتحة  Τ• 
٣   فتحة الالم واأللفتقليل  9 
٤    تقليل فتحة الالم واأللفنقل وبدل و √3  
٥    تقليل فتحة الضاد واأللف ∂   
٦   تقليل فتحة الواو واأللفبدل و    
٧   تقليل فتحة الدال واأللف Ÿ   
٨    تقليل فتحة النون واأللف ⇒ 


 


 



 

 رواية ورش عن نافع ٣٣٦

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦    فتحة الغني واأللفتقليل  )  

٧   األلف فتحة الراء واهلمزة وتقليلبدل و ∫⁄ 

٧      فتحة النون واأللفتقليل  ⇒  

٨    فتحة العني واأللفتقليل  ⊕   

٩    
 مشبعةًألفا إبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
  
υ  

٩   فتحة اهلاء واأللفتقليل    

١٠   تقليل ترقيق الالم مع ال 9  

١١    
 مشبعةًألفا إبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
  
υ  

١١   لفاأل فتحة الدال و تقليل Ÿ   

١٢     فتحة الواو واأللفتقليل       

١٣    
 مشبعةًألفا إبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
  
υ  

١٣     فتحة الالم واأللفتقليل   √  

١٤   فتحة الراء واأللفتقليل  ≤  



 

 رواية ورش عن نافع ٣٣٧

  
 رشورواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢   فتحة الراء واأللفتقليل  ⁄  

٥     الالمتغليظ     

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١       ًإبدال اهلمزة ألفا    

٥      تغليظ الالم      

٥     ًإبدال اهلمزة واوا   

٦   فتحة النون واأللفتقليل  ⇓ 

٦     ياء مدية ثم مهز بدل الياء املشددة     

٧     ياء مدية ثم مهز بدل الياء املشددة      

 
 ورشرواية  ـــانالبيــــــــــــــــــ رواية حفص اآلية
٥     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان š  


 



 

 رواية ورش عن نافع ٣٣٨

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣    ⁄  

١٠   فتحة الراء واأللفتقليل  ⁄  

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١     التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان    


 

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣  السنيكرس   

٥   فتحة الراء واأللفتقليل  ⁄  

٨  ًإبدال اهلمزة واوا      

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥     ًإبدال اهلمزة ألفا    



 

 رواية ورش عن نافع ٣٣٩

 

 

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١  
 مشبعةًألفا إبدال اهلمزة الثانية . ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
  

υ  

٥     تغليظ الالم    


 

 
 

 
 

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢      التقليل. ٢الفتح . ١: وجهان   ⇒ 



 

 رواية ورش عن نافع ٣٤٠

٣     التقليلوترقيقها معالفتح مع  تغليظ الالم  9  

٤   ًضم التاء وصال   

 
 ورشرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤    إبدال الواو مهزة     


 

 

 

 



 

 من طريق الطيبةرواية ورش  ٣٤١

 
 من طلبة ًان كثريإلذا ف ،سالمي املشهورة يف معظم العامل اإل هين طريق الشاطبيةإ

 قد اختار يف -رمحه اهللا-ن الشاطبي أ علم ون،يعرف غريها من الطرق العلم ال
  بينام من القراءات السبعروايةكل  لً واحداًطريقا) ماين ووجه التهاينحرز األ(منظومته 
 يف القراءات النرش (هاجلزري يف كتاب ابن  مجعقد و،خرىأ ً من العلامء طرقاهغري اختار
ن هذا الكتاب شمل أمع مالحظة  ، من كتب القراءاتًثامنية ومخسني كتابا) العرش

 .ًا طريق٩٨٠القراء العرش برواهتم العرشين بطرقهم التي بلغت 
 :ئيسني طريقني ررواية ورشوقد اختار ابن اجلزري ل

 :قان يطر وعنه أيب يعقوب يوسف بن عمرو املعروف باألزرق طريق :األول
 .ًطريقا) ١٩(أيب احلسن إسامعيل بن عبد اهللا النحاس املرصي وعنه  -أ

 . ًطريقا) ١٦(أيب بكر عبد اهللا بن مالك بن عبد اهللا التجبي وعنه  -ب
 : طريقانوعنه أيب بكر حممد بن عبد الرحيم األصبهاين :الثاين 

 .ًطريقا) ٢٢(أيب القاسم هبة اهللا بن جعفر بن حممد بن اهليثم وعنه  - أ
 .طرق) ٤(ن جعفر املطوعي وعنه بأيب العباس احلسن بن سعيد  -ب

                                          
 : قال ابن اجلزري،١٩٧ ص١رشح طيبة النرش للنويري جانظر  )١(

ـــــرواة عـــــنهم طـــــرق   وهـــــذه ال
  بــــــاثنني يف اثنــــــني وإال أربــــــع

 

ــــــرشنا    ــــــحها  يف  ن ــــــقأص   حيق
  فهــــي زهــــا ألــــف طريــــق جتمــــع

 
 

 .١١٩ ص١انظر النرش البن اجلزري ج  )٢(
 .٩٢ ص١ النرش البن اجلزري ج ،رشًون طريقا لوست وإحدىفهذه : قال ابن اجلزري )٣(



  























أبو 
الربيع سليامن بن داود بن محاد بن سعد الرشديني

ُّ
 

أبو 
يعقوب يوسف بن عمرو األزرق 

)
٣٥

 (
طريقا
 ً 

أبــو احلــسن 
عبداهللا النحاسإســامعيل بــن 

) 
١٩

 (
طريقا
ً 

أبو 
بكر عبد اهللا بن مالك بن عبداهللا 

بنا
 يوسف التج
بيي

)
١٦

 (
طريقا
ً 

 أبو
القاسم هبة اهللا بن جعفر بن 

حممد
) 

٢٢
 (

طريقا
ً 

أبو العباس احلسن
 

بن سعيد
 

املطوعي
  )

٤(
طرق

 

- 
عيل بن أمحد احلاممي

 
-

 أبو الفرج النهرواين
 

-
ص عمر بن عيل الطربي

 أبو حف
 

-
 أبو بكر بن مهران

 

أبو
 عبد اهللا الكارزيني

 

-
 الرشيف أبو الفضل

 
- 

أبو القاسم اهلذيل
 

- 
أبو معرش الطربي

 

- 
أمحد بن أسامة التج
بيي

 

- 
أمحد بن إسحاق اخلياط

 

- 
أمحد بن حممد بن أيب 

رجاء
 

- 
أمحد بن عبد اهللا بن هالل

 

- 
محدان بن عون اخلوالين

 

- 
سالمة بن احلسن املوصيل

 

- 
حممد بن إبراهيم األهنايس

 

- 
احلسن بن شنبوذ

 

- 
اأبو عدي عبد العزيز بـن عـيل 

بن حممد 
)

١٢
 (

طريقا ً
 

- 
اأبو إسحاق إبراهيم بـن حممـد 

بن مروان الشامي 
)٣

 (
طرق

 

- 
أبو عبد اهللا حممد بـن إبـراهيم 

األهنايس 
)

طريق واحد
( 

أبو 
بكر حممد بن عبد الرحيم األصبهاين

) 
٢٦

 (
طريقا
ً 



 

 رواية ورش من طريق الطيبة ٣٤٣


 

 :من عدة كتب وهي  رشواختار اإلمام حممد بن اجلزري طرق رواية 
 .) ه ٣٨١ت  (د بن احلسني بن مهران األصبهاينأليب بكر أمح : كتاب الغاية .١
 .) ه ٣٨٩ ت (غلبون احللبي بن  اهللايب الطيب عبد املنعم بن عبدأل: كتاب اإلرشاد. ٢
ــد املــنعم  بــن غلبــون :التــذكرة يف القــراءات الــثامن .٣  أليب احلــسن طــاهر بــن عب
 .) ه٣٩٩:ت(
 .) ه ٤٢٠ت ( أليب القاسم عبد اجلبار بن أمحد الطرسويس : ب املجتبىكتا. ٤
 .) ه ٤٣٧ت(أليب حممد مكي بن أيب طالب القييس القريواين  :كتاب التبرصة.٥
أليب عـيل ): القراءات العرش وقراءة األعمش(الروضة يف القراءات اإلحدى عرشة  .٦

 .) ه٤٣٨ :ت(احلسن بن حممد البغدادي املالكي 

 .) ه ٤٤٠ت (أليب العباس أمحد بن عامر املهدوي : تاب اهلدايةك .٧
 .) ه٤٤٤:ت( أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين :التيسري يف القراءات السبع. ٨

 .) ه٤٤٤:ت( أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين  :يف القراءات السبع بيانلمع ااج. ٩

احد بن احلسني بن شيطا البغدادي  أليب الفتح عبد الو:التذكار يف القراءات العرش .١٠
 .) ه٤٤٥: ت(

أليب احلسن عيل بن حممد بن عيل بـن  :اجلامع يف القراءات العرش وقراءة األعمش.١١
 .) ه٤٥٠ :ت(فارس اخلياط البغدادي 

 ). ه٤٥٥ ت (أليب الطاهر إسامعيل بن خلف األنصاري األندليس :كتاب العنوان.١٢

 أليب القاسم يوسف بـن عـيل :ربعني الزائدة عليهاالكامل يف القراءات العرش واأل.١٣
 .) ه٤٦٥:ت(بن جبارة اهلذيل املغريب ا

 .) ه ٤٧٦ ت( حممد بن رشيح الرعيني اإلشبييلأليب عبد اهللا: كتاب الكايف .١٤



 

 يبةرواية ورش من طريق الط ٣٤٤

 الـشافعي   أليب معرش عبد الكـريم الطـربي: يف القراءات الثامن كتاب التلخيص .١٥
 .) ه ٤٧٨ت (

 .) ه ٤٨٠ت ( أليب إسامعيل موسى بن احلسني املعدل: كتاب الروضة .١٦
 أليب طــاهر أمحــد بــن عــيل بــن ســوار البغــدادي :املــستنري يف القــراءات العــرش.١٧

 .) ه٤٩٦:ت(

 .) ه٥١٤:ت(أليب عيل احلسن بن خلف بن بليمة القريواين  :تلخيص العبارات. ١٨

م عبد الرمحن بن أيب بكـر بـن أليب القاس :التجريد لبغية املريد يف القراءات السبع. ١٩
 . ) ه٥١٦ :ت(عتيق الصقيل املعروف بالفحام 

ـــة الكـــربى.٢٠ ـــن ب:الكفاي ـــن احلـــسني ب ـــز حممـــد ب ـــُ أليب الع ـــيس َدنْ ار القالن
 . ) ه٥٢١:ت(الواسطي

امللـك بـن احلـسن  أليب منصور حممد بن عبـد : كتاب املفتاح يف القراءات العرش .٢١
 .) ه ٥٣٩ت ( العطار البغدادي 

 :املبهج يف القراءات الثامن وقراءة ابن حميصن واألعمش واختيار خلف واليزيدي.٢٢
 .) ه٥٤١:ت( أليب حممد عبد اهللا بن عيل املعروف بسبط اخلياط البغدادي

 أليب الكرم املبارك بن احلسن بن فتحان :املصباح الزاهر يف القراءات العرش البواهر.٢٣
 ). ه٥٥٠:ت(الشهرزوري 

 أليب العالء احلسن بن أمحـد العطـار اهلمـذاين :ختصار يف القراءات العرشغاية اال.٢٤
 . ) ه٥٦٩ :ت(

لإلمـام أيب حممـد القاسـم بـن فـريه  ):متن الـشاطبية(حرز األماين ووجه التهاين .٢٥
 .) ه ٥٩٠ :ت(الشاطبي 

 .) ه ٦٣٦ت (أليب القاسم عبد الرمحن بن إسامعيل الصفراوي  :اإلعالن.٢٦
 .ً مبينا يف اجلدول التايلرشه هذه الكتب من طرق وواليك ما ذكرت
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 من طريق الطيبةرواية ورش  ٣٤٦


 

 فقـت يفتهتـا اا روضمن ورشن الكتب  املؤلفة يف القراءات والتي ذكرت  رواية أمع 
 :مورهنا اختلفت يف بعض األأال إصول كثري من األ

 : من طريق األزرق ً:والأ

 :  بني السورتني املتتاليتني ثالثة أوجهله :يف الشاطبية : :البسملة •

 .الوصل بال بسملة.٣السكت بال بسملة وهو املقدم .٢البسملة ب الفصل.١
 . حسب الطريق،أو أكثر،لكل طريق وجه من الوجوه السابقة: يف الطيبة

   . حركات٦اإلشباع  الطيبةويف الشاطبية  :املد املنفصل  •
 . حركات٦والطيبة اإلشباع   ة يف الشاطبي:املد املتصل  •
 .)٦،٦( )منفصل، متصل(: التقاء املدين •
 ).٦، ٤، ٢( ثالثة أوجه  يف الشاطبية:مد البدل  •

 . حسب الطريقأو أكثر، ،لكل طريق وجه من الوجوه السابقة: يف الطيبة
   .البدل حركتان: يف الشاطبية  حيث ورد،﴾A ﴿لفظ  •

                                          
 .وما بعدها ٢٠٤ص١ نرش البن اجلزري جانظر ال )١(
  .٧٣ن اجلزري صرشح طيبة النرش ألمحد بن حممد ب ، ٢٥٠ص١ نرش البن اجلزري جانظر ال )٢(
 ، طوىل لـورش ومحـزة: مرتبتني-املتصل- يف هذا النوع ىالشاطبي يروكان شيخنا  :قال السخاوي )٣(

  .ووسطى للباقني
  . وما بعدها٢٦٤ ص١بن اجلزري جالالنرش )٤(



 

 من طريق الطيبةرواية ورش  ٣٤٧

 . حسب الطريق)٦  أو٤ أو ٢: (يف الطيبة
  ﴾} ،,  ، 2﴿: البدل الناشئ من إثبات مهزة الوصل حال االبتداء نحو •

 . حسب الطريق)٦ أو٤ أو ٢: (البدل حركتان، ويف الطيبة: يف الشاطبية
  .Y﴾ ﴿ :، نحو )٦أو٤(يمد: املهموز يف الشاطبيةالليــند ـم •

 .حسب الطريق) ٦أو ٤أو ٢: (ة ثالثة أوجهيف الطيب
• ﴿i﴾ حـسب  أو الوجهـان٦أو٤ :يف الطيبة ثالثة أوجه و، )٦أو٤( :يف الشاطبية 

 .الطريق
• ﴿ K﴾٤أو ٢: ، ويف الطيبة وجهان٤أو ٢: يف الشاطبية . 
• ﴿ K﴾حـسب ) ٦أو ٤أو ٢: (، يف الطيبـة ثالثـة أوجـه)٦، ٤، ٢ ( : يف الشاطبية

 .الطريق
• ﴿ > حـسب ) ٦أو ٤أو ٢: (بة ثالثة أوجه، يف الطي)٦، ٤، ٢ (: يف الشاطبية﴾= 

 .الطريق
•  ) ∼ ( ]و]١:مــريم)  ( ]ــوجهني]٢:الــشورى ــشاطبية ب  :، متــد العــني يف ال

 .اإلشباع  التوسط أو اإلشباع أو التوسط، ويف الطيبة تقرأ بالقرص أو
                                          

  .٢٦٦ ص١بن اجلزري جالالنرش  )١(
و القرص، فأعني بذلك أنه يمد ، أ)٢(، وإذا قلت يمد اللني املهموز ٢٧٠ ص١بن اجلزري جالالنرش  )٢(

  .بمقدار ما، وهو أقل من املد الطبيعي كحفص 
  .٢٧١ ص١بن اجلزري جالالنرش  )٣(
  .٢٧٠ ص١بن اجلزري جالالنرش  )٤(
  . ٢٧٨ ص١بن اجلزري جالالنرش  )٥(
  . وما بعدها٢٧١ ص١بن اجلزري جالالنرش )٦(



 

 من طريق الطيبةرواية ورش  ٣٤٨

• ﴿ l ﴾ اإلبدال مع . ١: حذف األلف ويف اهلمز وجهان:يف الشاطبية ،حيث ورد
 .تسهيل اهلمزة.٢شباع وهو املقدماإل

 .إثبات األلف مع تسهيل اهلمز مع املد والقرص.٣. الوجهان السابقان.٢+١: يف الطيبة
﴿ : نحوان يف كلمة واحدةوحتتف مهزتا قطع مإذا التقت :اهلمزتان من كلمة  ﴾ 
 .ثانيةل اهلمزة اليتسه.٢إبدال اهلمزة الثانية  .١: يف الشاطبية وجهان
 .حسب الطريق الوجهان السابقان.٣ل يتسهال.٢اإلبدال  .١ :يف الطيبةثالثة أوجه

• )    (وجها واحدابتسهيل الثانية  حيثام ورد، تقرأ يف الشاطبية ً ً. 
 ( ًإبداهلا ياء.٢تسهيل الثانية . ١: ويف الطيبة تقرأ بوجهني   ( حسب الطريق  . 

﴿باب  •      ﴾  :والتسهيل-وهو املقدم-اإلبدال : يف الشاطبية وجهان . 
 .حسب الطريقالوجهان السابقان .٣ل يتسهال.٢اإلبدال  .١ :يف الطيبةثالثة أوجه 

 فإمـا أن تكونـا متفقتـني يف  ، مهزتا قطع يف كلمتنيتإذا التق:اهلمزتان من كلمتني
 :احلركة أو خمتلفتني فيها

إبـدال الثانيـة حـرف مـد . ١:وجهـان يف الـشاطبية ،ركـةفإن كانتـا متفقتـني يف احل-
 .تسهيلها بني بني.٢

 .حسب الطريق الوجهان السابقان.٣ل يتسهال.٢اإلبدال  .١ :يف الطيبةثالثة أوجه
                                          

  .٣١١ ص١بن اجلزري جالالنرش )١(
  .٢٨٣ ص١زري جبن اجلالالنرش )٢(
  .٢٩٥ ص١بن اجلزري جالالنرش )٣(
  .٢٩٣ ص١بن اجلزري جالالنرش )٤(



 

 من طريق الطيبةرواية ورش  ٣٤٩

- ﴿L  K﴾و﴿X  W إبـدال الثانيـة حـرف مـد  .١ :ثالثـة أوجـه: ، يف الشاطبية﴾ 
  .ًاإلبدال ياء مكسورة  .٣  بني بني ليتسهال.٢

   السابقانالوجهان.٣  ليتسهال.٢ًاإلبدال ياء مكسورة  .١ :ثالثة أوجه ةيف الطيب
 .إبدال الثانية حرف مد .٤
- ﴿k  j﴾انظر األصول: ، يف الشاطبية. 

 .حسب الطريق الوجهان السابقان.٣ل يتسهال.٢اإلبدال  .١ :يف الطيبةثالثة أوجه
﴿ :نية مكسورة، نحو األوىل مضمومة والثاتناكو وإن كانتا خمتلفتني يف احلركة-    

  ﴾إبدال اهلمزة الثانية واوا مكـسورة وهـو املقـدم أداء.١: وجهان لشاطبيةا   ففي ً. 
 .تسهيل اهلمزة الثانية بني اهلمزة والياء.٢

 .حسب الطريق الوجهان السابقان.٣ل يتسهال.٢اإلبدال  .١ :يف الطيبةثالثة أوجه
• )É È Ç Ê( ]نايف الشاطبية وجه  ]٢٩-٢٨:احلاقة: 

 .   اإلدغام.٢لسكت مع اإلظهار وهو املقدم  ا.١
 . الوجهان حسب الطريق.٣   إدغام.٢  إظهار.١ :ثالثة أوجهيف الطيبة 

• ﴿        ﴾]أو النقلإسكان اهلاء مع حتقيق اهلمز: ، يف الشاطبية]احلاقة . 
 .الوجهان السابقان حسب الطريق.٣ نقلال.٢ تحقيقال.١: ثالثة أوجه يف الطيبة

• ﴿        ﴾]إظهار:، يف الشاطبية ]١٧٦:األعراف.   

                                          
  .٣٠١ ص١بن اجلزري جالالنرش )١(
r ﴿ :يف قوله تعاىل )٢(  q  p﴾ ]ُويتعـني حـال القـراءة بعـدم النقـل ، النقل وعدمـه : وجهان، ]احلاقة ََّ َ ُ َ

É  ﴿:السكت عىل هاء  È  Ç Ê﴾ ،ة بالنقلويتعني اإلدغام حال القراء. 



 

 من طريق الطيبةرواية ورش  ٣٥٠

﴿ إدغام.٢إظهار، .١: يف الطيبة وجهان        ﴾. 
•  ﴿        ﴾ ]وجها واحدا الواويف النون دغام إ، يف الشاطبية]١:يس ً ً. 

 .الوجهان حسب الطريق.٣ اإلدغام .٢إلظهار ا.١: يف الطيبة ثالثة أوجه

•  ﴿       ﴾ ]الواويف النون دغامإإظهار و:وجهان ، يف الشاطبية]١:القلم .  
 .الوجهان حسب الطريق.٣ اإلدغام .٢اإلظهار .١: يف الطيبة ثالثة أوجه

ًدغاما كامالبإدغام القاف يف الكاف إ تقرأ يف الشاطبية ]٢٠:املرسالت[ ﴾! "﴿  • ً. 
.حسب الطريق) كامل أو ناقص( بالوجهني .٢ إدغام كامل.١:وجهانيف الطيبة  

﴿    ﴾ ]واإلشاممالروم: بوجهني ،تقرأ يف الشاطبية]١١:يوسف . 
 . أواإلشامم حسب الطريقالروم ويف الطيبة تقرأ ب
 :الفتح والتقليل

ه والـنجم والقيامـة واملعـارج طـ:األلفات الواقعة يف رؤوس آي عرش سـور هـي
يف الـشاطبية ولـيس قبلهـا راء،  ،والنازعات وعبس واألعىل والليل والضحى والعلق

                                          
  .١١ ص٢بن اجلزري جالالنرش  )١(
  .١٤ ص٢بن اجلزري جالالنرش  )٢(
  .١٥ ص٢بن اجلزري جالالنرش  )٣(
  .١٦ ص٢بن اجلزري جالالنرش  )٤(
  .١٧٧ ص٢بن اجلزري جالالنرش  )٥(
  . وما بعدها٤٢ ص٢بن اجلزري جالالنرش  )٦(



 

 من طريق الطيبةرواية ورش  ٣٥١

وهي عرشة  ،﴾ i﴿ ضمري املؤنثة املفردة الغائبة) ها(سوى ما دخلت عليه التقليل، 
 .فيها الفتح والتقليل،ومنها رؤوس آي سورة الشمسف ألفاظ يف سورة النازعات

التقليل ما مل يكن فيه هـاء أو لـيس رأس .٣التقليل . ٢الفتح .١: الثة أوجهثيف الطيبة 
 .آية

،ومنهـا  ضمري املؤنثة املفردة الغائبـة،وهي عـرشة ألفـاظ يف سـورة النازعـات) ها( •
 .)ذكراها(يف اجلميع باستثناء الفتح : ، يف الشاطبيةرؤوس آي سورة الشمس

 .﴾Ô ﴿ جلميع باستثناء يف ا الفتح والتقليل: وجهان : يف الطيبة 
•  ) ∼ ( ]تقليل: يف الشاطبيةاهلاء والياء،]١:مريم. 

 .الوجهان حسب الطريق.٣ التقليل.٢ الفتح .١:ثالثة أوجه يف الطيبة
• ﴿≡ ﴾]إمالة: يف الشاطبيةاهلاء ]١:طه.   

 .الوجهان حسب الطريق.٣ تقليل. ٢إمالة .١: ثالثة أوجهيف الطيبة 
• ﴿ ﴾]تقليل. ٢فتح .١: يف الطيبة وجهان  . فتح: يف الشاطبيةاءالي ]ا:يس. 
•  ﴿ t﴾]ويف الطيبـة ثالثـة .  الفـتح والتقليـل:، يف الشاطبية وجهـان]٤٣:األنفـال

 .الوجهان. ٣التقليل . ٢الفتح .١: أوجه
•  ﴿ ±﴾،﴿ t﴾تقليل. ٢فتح .١: يف الطيبة وجهان و. وجهان، يف الشاطبية. 
•  ﴿ #﴾،﴿ v﴾،تقليل. ٢فتح .١: يف الطيبة وجهان  . فتح:اطبية يف الش. 
  :أحكام الالم  •

 .تغليظ: صاد أو طاء أو ظاء مفتوحة، يف الشاطبيةالالم املفتوحة بعد 

                                          
  . وما بعدها٨٣ ص٢بن اجلزري جالالنرش )١(



 

 من طريق الطيبةرواية ورش  ٣٥٢

 . تغليظ أو ترقيق أو الوجهان حسب الطريق: يف الطيبة
 :لرتقيق والتغليظ يف ثالث حاالت جيوز لورش من الشاطبية الوجهان ا  •
  : حرف األلف بني أحد احلروف الثالثة والالم، وذلك يف  ثالث كلامت هيإذا فصل.١
﴿ µ﴾ ،﴿Æ﴾ ، ﴿    ﴾. 
 :إذا كانت الالم متطرفة ووقف عليها، وقد وقع ذلك يف ستة ألفاظ يف ثامنية مواضع هي.٢
﴿ ¤ £﴾ ،﴿ "﴾، ﴿ +  *﴾، ﴿Ì﴾، ﴿ E﴾، ﴿ A﴾. 

 ،﴾¹﴿: تقليل، وذلك يف ألفاظ منهاإذا وقع بعد الالم ألف جيوز فيها الفتح وال.٣
﴿0﴾ ،﴿e﴾ ،﴿ @﴾،﴿e﴾  ،فإن قرئ بفتح ذات الياء تعني التغليظ ،

 .ًوهو املقدم أداء، وإن قرئ بتقليل ذات الياء تعني الرتقيق

 .﴾U﴿ :وإن مل يكن يف ذات الياء إال التقليل تعني ترقيق الالم وذلك يف
 .الوجهان حسب الطريق.٣ الرتقيق.٢التغليظ .١:ويف الطيبة ثالثة أوجه

 .الالم ترقيق:حيث وردت يف الشاطبية ﴾ ¢ ﴿ •
 .الوجهان حسب الطريق.٣ الرتقيق.٢التغليظ .١:ويف الطيبة ثالثة أوجه

 :أحكام الراء  •
 .]٧١:األنعام[ ﴾u ﴿: يف الشاطبية جيوز الوجهان يف الراء، والرتقيق مقدم يف

 .قيق أو الوجهانالتفخيم أوالرت:ويف الطيبة ثالثة أوجه 
 : ]١٨:الكهف[﴾ i ﴿، ]٣٢:احلاقة[﴾Ú ﴿، ]٤٣:املعارج[و ]٤٤:ق[﴾ | ﴿ •

                                          
  . وما بعدها٧٨ ص٢بن اجلزري جالالنرش )١(



 

 من طريق الطيبةرواية ورش  ٣٥٣

 .التفخيم أوالرتقيق أو الوجهان:ويف الطيبة ثالثة أوجه الراء، ترقيق:يف الشاطبية
 .التفخيم والرتقيق:ويف الطيبة وجهان الراء، تفخيم:يف الشاطبية ]٧:الفجر[﴾; ﴿ •
ــــــام[﴾ 5 ﴿ • ــــــف[﴾b ﴿ ،]١٣٨،١٤٠:األنع ــــــرة[﴾À ﴿ ،]٢٢:الكه  ،]١٢٥:البق

 ﴿ ،]٦٣:طه[﴾Â ﴿، ]٣٥:الرمحن[﴾¼﴿   ﴾ ]٤٨:القصص[،  
 .التفخيم والرتقيق:ويف الطيبة وجهان الراء، ترقيق:يف الشاطبية

• ﴿ y ﴾]التفخـيم :ويف الطيبـة ثالثـة أوجـه الـراء، ترقيق:يف الشاطبية ]٩٠:النساء
 .أوالرتقيق أو الوجهان

• ﴿ c﴾]التفخـيم :ويف الطيبـة وجهـان الـراء، ترقيـق:يف الـشاطبية ]٣٢:املرسالت
 .والرتقيق

• ﴿ R﴾]التفخـيم :ويف الطيبـة ثالثـة أوجـه الراء، ترقيق:، يف الشاطبية]٢٤:التوبة
 .أوالرتقيق أو الوجهان

التفخـيم :ويف الطيبـة ثالثـة أوجـه الـراء، تفخيم:يف الشاطبية ]١٨:ص[﴾4 ﴿ •
 .نأوالرتقيق أو الوجها

• ﴿ Í ﴾ الراء ترقيق:يف الشاطبية ]٤:الرشح[﴾¥ ﴿، ]٢:الرشح[ ﴾ | ﴿ وحيث ورد. 
 .التفخيم أوالرتقيق أو الوجهان:ويف الطيبة ثالثة أوجه 
• ﴿ À ﴾]التفخـيم :ويف الطيبـة ثالثـة أوجـه الـراء، ترقيـق:، يف الـشاطبية]٣٥:هود

 .أوالرتقيق أو الوجهان
• ﴿ j ﴾]التفخيم :ويف الطيبة وجهان الراء، ترقيق:يةيف الشاطب ]١٠٢، ٧١:النساء

 .والرتقيق
ــور[﴾> ﴿ • ــشاطبية ﴾( ﴿ ،]١١:الن ــث ورد يف ال ــق:حي ــراء، ترقي ــة  ال ويف الطيب

 .التفخيم والرتقيق:وجهان



 

 من طريق الطيبةرواية ورش  ٣٥٤

 أو بعـد يـاء سـاكنة  ،﴾ Î﴿:نحـو ،إذا وقعت بعد كرس الزم متـصلالراء املنونة   •
ًترقيق الراء وصال ووقفا:  يف الشاطبية  ،﴾j ﴿:نحو ،)مدية أو لينة( ً. 

ًترقيق الراء وصال ووقفا .١: يف الطيبة ثالثة أوجه  ًترقيق الراء وصال وتفخيمهـا  .٢. ً
ًتفخيم الراء وصال ووقفا .٣. ًوقفا ً. 

 ﴾ Â﴿  حيث وقعت، ﴾w ﴿: وهي)فعىل(ست كلامت عىل وزن  الراء يف •
 ﴾Æ ﴿،]٥٣، ٢٢:لفرقانا[ ﴾ ? ﴿، ]١٠٠:طه[ ﴾7 ﴿ ،]٩٠:الكهف[ ﴾x ﴿ ،]٧١:الكهف[
 .الوجهان والرتقيق مقدم :يف الطيبة  الوجهان والتفخيم مقدم:يف الشاطبية، ]٥٤:الفرقان[

ًترقيق الراء وصال ووقفا .١: يف الطيبة ثالثة أوجه ًتفخـيم الـراء وصـال ووقفـا .٢. ً ً .
 .، والتفخيم يف البقية  ﴾Æ ﴿الرتقيق يف.٣

 فصل بيـنهام سـاكن مرقـقولو، ﴾m ﴿، ﴾1 ﴿ : املضمومة بعد كرس نحوالراء •
  ، ﴾ Y ﴿ ويف﴾k ﴾ ،﴿ n ﴿، :أو بعد ياء سـاكنة نحـو،﴾¶ ﴿،  ﴾:﴿
﴿ v﴾ ،   الوجهان الرتقيق أو التفخيم :يف الطيبةو ،ترقيق الراء: يف الشاطبية. 

﴿راء •  ﴾  التفخيم :ويف الطيبة ثالثة أوجه ، الرتقيق أو التفخيم:ناوجهيف الشاطبية
 .يق أو الوجهانأوالرتق

ويف  تفخـيم،:يف الـشاطبية ،﴾$ ﴿، ﴾ L﴾ ،﴿ g ﴿:كنة بعد فتح نحوا السالراء •
 .الوجهان الرتقيق أو التفخيم :الطيبة

 :ياء اإلضافة
﴿      ﴾ ]فتحها.٢إسكان ياء اإلضافة .١:وجهان  يف الشاطبية]١٦٢:األنعام. 

                                          
  . وما بعدها١٢١ ص٢بن اجلزري جالالنرش )١(



 

 من طريق الطيبةرواية ورش  ٣٥٥

 .لوجهان حسب الطريقا.٣الفتح .٢اإلسكان .١:يف الطيبة ثالثة أوجه
 .)ال( ورمزه  يف الشاطبية ال تكبري:التكبري  •

 .التكبري وعدمه:  وجهانالطيبة
  :ه فيه مذهبنيلو  الكاملقي من طر وعدمهجيوز التكبريو 
 . من أخر الضحى إىل آخر الناس)خ(ورمزه  واخر سور اخلتمألالتكبري اخلاص .أ

 .الناس إىل الفاحتة من )ع( ورمزه براءة عدا قرآنال منسورة  كل ولأل العام التكبري .ب
.املقدم هوو التكبري عدموله  

                                          
  . وما بعدها٣٠٣ ص٢بن اجلزري جالالنرش )١(
  .  أحسن البيان يف رشح طرق الطيبة لرواية حفص بن سليامن ملزيد من الرشح راجع كتايب)٢(



 

 من طريق الطيبةرواية ورش  ٣٥٦

 : من طريق األصبهاين :ًثانيا
ً قوال واحدابني السورتنيبالبسملة  يفصل:البسملة بني السورتني • ً.  

•  :القرص أو فويق القرص أو التوسط.     
•  : التوسط أو اإلشباعفويق القرص أو . 
  :)منفصل، متصل(: التقاء املدين •
)٤،٦( ،)٤،٤( ،)٣،٦( ،)٣،٣(، )٦ ،٢(، )٤ ،٢(، )٣ ،٢(. 
•  :قوال واحدا)حركتان (القرص ،ً ً. 
•  :القرص، قوال واحدا ، نحو ً ً: ﴿ Y﴾،﴿i﴾،﴿ Æ﴾.  
(  : العني يف• ∼ ( ]و]١:مريم)  ( ]اإلشباع  التوسط أو ، القرص أو]٢:الشورى

 .حسب الطريق

•قرأ :﴿     ﴾]بضم اهلاء وصال]٤٦:األنعام ً. 

                                          
  . ١٠ صقول األصدق للضباعال )١(
  .١٠ صقول األصدق للضباعال ، وما بعدها٢٤٧ ص١بن اجلزري جالالنرش )٢(
  .١١ صقول األصدق للضباعال ، وما بعدها٢٥٠ ص١بن اجلزري جالالنرش )٣(
  . ١٢ صقول األصدق للضباعال )٤(
  .١٣ صقول األصدق للضباعال ، وما بعدها٢٦٤ ص١بن اجلزري جالالنرش )٥(
  .١٣ صقول األصدق للضباعال ،١٣ صقول األصدق للضباعال )٦(
  .١٣ صقول األصدق للضباعال ، ٢٧١ ص١بن اجلزري جالالنرش )٧(
  . ١٥ صقول األصدق للضباعال )٨(



 

 من طريق الطيبةرواية ورش  ٣٥٧

• يف كلمتني نحو : )  Z  Y(،) L K(،) g f e( : قرأها
ًبالتسهيل قوال واحدا ً.   

  .)ًأو اإلبدال واوا التسهيل(أو الوجهان الياء وبني اهلمزة التسهيل  ﴾5 6 ﴿ •

• يف كلمة نحو : )  Z( : ًقرأها بالتسهيل قوال واحدا ً.  

.)تسهيلالبدال أو اإل(بدال أو الوجهان اإل ﴾,﴿ • 

 • )  r(:  قوال واحدابالتسهيلقرأها ً ً. 
  .حسب الطريق)ًيل أو إبداهلا ياءالتسه(ه تسهيل الثانية أو الوجهان ل ﴾¢ ﴿ •

• )    (:]قوال واحداباإلدخالقرأها  ]٢٤:السجدة[و ]٤١:القصص ً  . حال التسهيلً
• ) ًقوال واحدا  كحفص:),  ً . 
• ﴿ l﴾تسهيل اهلمزة قوال واحدا، ويف األلف ً .إثبات األلف أو حذفها: ً 

                                          
  . ، وليس له اإلبدال١٨ صقول األصدق للضباعال )١(
  .٣٠١ ص١بن اجلزري جالالنرش )٢(
  .، وليس له اإلبدال١٥  صقول األصدق للضباعال ،٢٨٣ ص١بن اجلزري جالالنرش )٣(
  .١٧ صقول األصدق للضباعال ،٢٩٣ ص١جلزري جبن االالنرش )٤(
  .، وليس له اإلبدال٣٠٩ ص١بن اجلزري جالالنرش )٥(
  .٢٩٥ ص١بن اجلزري جالالنرش )٦(
  .١٥ صقول األصدق للضباعال ،٢٩٥ ص١بن اجلزري جالالنرش )٧(
  .١٥ صقول األصدق للضباعال ،٢٨٧ ص١بن اجلزري جالالنرش )٨(
  .، سهل اهلمزة وليس له اإلبدال، وله املد والقرص عند إثبات األلف٣١١ص ١بن اجلزري جالالنرش )٩(



 

 من طريق الطيبةرواية ورش  ٣٥٨

•  )  Ð(: ]واحداً هبمزة وصل قوال]١٥٣:الصافات ً. 
.حتقيق اهلمز أو النقل ﴾½ ﴿ • 
.نقلمع ال بإسكان الواو ]٤٨:الواقعة[ و]١٧:الصافات[﴾Ò ﴿:قرأ األصبهاين • 
• 

اهلمز املفرد الساكن حرف مـد مـن جـنس األصبهاين أبدل  :اهلمز املفرد الساكن •
 . للكلمةً أو الماً أو عيناًن فاءاكًسواء ا ً ووقفًحركة ما قبله وصال

﴿ :نحو ﴾،﴿  ﴾،﴿ 3﴾،﴿  °﴾،﴿ ,﴾،﴿ °﴾ ،﴿ ©﴾ ،  
﴿:  يف نحوًويبدهلا وصال ،﴾ 2 1 ﴿   ﴾ ،﴿    ﴾ ،﴿    ﴾ ،

   .ًويقرأها ابتداء كحفص
ا األسـامء واستثنى من ذلك مخسة أسامء ومخسة أفعال فقرأها بتحقيـق اهلمـز، فأمـ

 ،]٧٤:مـريم[   ﴾¯ ﴿، ﴾� ﴿،﴾X﴾،﴿ L﴾،﴿ ;﴾،﴿ ³﴾،﴿  Ø  ﴿:فهي
﴿ 6﴾،﴿ T﴾،حيث وقعت. 

 ﴾Æ ﴿و ،﴾× ﴿ ،﴾} ﴿:وما جـاء مـن لفظـه نحـو،﴾{ ﴿:وأما األفعال فهي
ــه ــن لفظ ــاء م ــو،وماج  ،﴾À ﴿ و،﴾Ó﴾، ﴿ ¿﴾ ،﴿ Í ﴿،﴾` ﴿:نح

                                          
  .١٥ صقول األصدق للضباعال ،٢٧٠ ص٢بن اجلزري جالالنرش )١(
  .٢٧ صقول األصدق للضباعال ،٣٢١ ص١بن اجلزري جالالنرش )٢(
  .٢٧ صقول األصدق للضباعال )٣(
  .٢٠  صباعقول األصدق للضال ،٣٠٩ ص١بن اجلزري جالالنرش )٤(



 

 من طريق الطيبةرواية ورش  ٣٥٩

ــه ــن لفظ ــاء م ــو ،وماج ــذلكو ،﴾= ﴿ ،﴾A﴾، ﴿ A ﴿ :نح  ،﴾i ﴿ ك
﴿/﴾، ﴿& ﴾، ﴿ 1 ﴾. 

e d  ﴿:ًوإذا كانت اهلمزة حمققة وصال وحمركة بحركة عارضة لاللتقاء الساكنني نحو

 g f﴾]٣٩:األنعام[، ﴿  L K J I﴾]فال بد من إبـداهلا وقفـا لعودهـا إىل ]٢٤:الـشورى ً
 .األصل وهو السكون

  ﴾Î ﴿ ،]١١:الـنجم[ و]٣٦:اإلرساء[ ﴾T ﴿: ً قرأ األصـبهاين بإبـدال اهلمـز واوا يف• 
 ،]١١:القصص[﴾ l k ﴿ ،]٣٢:الفرقان[ و ]١٢٠:هود[

=  ﴿، حيـث ورد ﴾ V ﴿،]٨:اجلن[ ﴾q ﴿،]٤:امللك[ ﴾T ﴿:ًوأبدل اهلمز ياء يف

 .]٦:املزمل[ ﴾<
A  ﴿ :املجرد عـن الفـاء حيـث ورد نحـو ﴾  A﴿:يف) التحقيق واإلبـدال(وله الوجهان 

B﴾] ٩:التكوير[،و ﴿ t s﴾ ]٦:القلم[.  

حيـث  ﴾´ ﴿و ،]٧٠:يوسـف[ و]٤٤:األعراف[ ﴾8 ﴿: ق اهلمز يف قرأ األصبهاين بتحقي•
 .]٣٧ :التوبه[  ﴾" ﴿، و ورد

  ﴾º « ¼ ½  ﴿: يف ستة مواضـع وهـي،﴾@ ﴿ قرأ األصبهاين بتسهيل مهزة •

ــف[ ــف[ ﴾ Â Á À ﴿ ،]٤:يوس ــل[  ﴾n m ﴿ ]٤:يوس  ﴾Ý Ü ﴿ ،]٤٠:النم
 .]٤:املنافقون[  ﴾± ² ﴿ ،]٣١:القصص[  ﴾X W ﴿، ]٤٤:النمل[

  ﴾X W ﴿:   بـــال خـــالف يف،﴾ W ﴿قـــرأ األصـــبهاين بتـــسهيل مهـــزة  •

 .]٧:إبراهيم[ ﴾< ? ﴿:وله التسهيل أو التحقيق أو الوجهان يف ،]١٦٧:األعراف[
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 ]١١:احلـج[  ﴾r q ﴿ و]٧:يـونس[ ﴾( * ﴿ : قرأ األصـبهاين بتـسهيل اهلمـزة يف•
ــو ﴾ Z﴿و ــون نح ــونس[ ﴾ Ê É È ﴿: بإســكان الن ــونس[ ﴾ ; > = ﴿ و]٢٤:ي  ]٤٦:ي

َّكأن﴿و َ  ، ]٢٧:يـونس[ ﴾ G F ﴿و ]٣٥:األحقـاف[  ﴾È Ç ﴿:بتشديد النـون نحـو ﴾ َ
 . ]٨٢:القصص[  ﴾³ ´ ﴿و ]٨٢:القصص[ ﴾ � ¡ ﴿كذلك و
  ﴾5 6 ﴿و ﴾ h ﴿و ﴾ ð ﴿:  قرأ األصـبهاين بتـسهيل اهلمـزة يف نحـو•

ـــراف[  ﴾> ﴿و ]٤٠:األرساء[ ـــود[ و]١٨:األع ـــسجدة[ و]١١٩:ه 4  ﴿ و]٨٥:ص[ و]١٣:ال

 ]١٠٧:يوسف[ ﴾ C B A ﴿ و]٩٩:األعراف[ ﴾ J I H ﴿و ]٩٧:األعراف[ ﴾5

 .]٦٨:اإلرساء[ ﴾ 6 7 ﴿و ]٩٥:النحل[ ﴾ @ A ﴿و
• 

 . Æ Å﴾ ﴿،﴾% & ﴿ :نحو) الظاء ( عند تاء التأنيث الساكنةظهرأ •
.إظهار أو إدغام أو الوجهان ﴾¯ ° ± ﴿ • 
 .إدغام كامل أو ناقص ﴾" ﴿ •
.إظهار أو إدغام ﴾< > ﴿ • 

• )[  Z Y( : ًباإلظهار، قوال واحدا ً. 

                                          
  .٢٩ صقول األصدق للضباعال )١(
  .٢٩ صقول األصدق للضباعال ،١١ ص٢بن اجلزري جالالنرش )٢(
  .٣١ صقول األصدق للضباعال ،١٦ ص٢بن اجلزري جالالنرش )٣(
  .٢٩ صقول األصدق للضباعال ،١٤ ص٢بن اجلزري جالالنرش )٤(
  .٢٩ صقول األصدق للضباعال ،١٥ ص٢بن اجلزري جالالنرش )٥(
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ً، قوال واحداباإلشامم ﴾¬ ﴿ • ً. 
• ﴿ r º p﴾، مع اإلدغام يفنقل  ﴿ ÊÉ È  Ç﴾ مع اإلظهار أو حتقيق . 

•الغنة عدم له الغنة و: 
تدغم فيها إدغـام ف) الم أو راء(تنوين  إذا وقع بعد النون الساكنة أو التكون الغنةو

 : ومقدار الغنة حركتان بغنة ناقص
 :مع مالحظة

﴿ تفخيم الغنة إذا وقعت قبل الراء املفتوحة مثل •      ﴾]١٧٣:البقـرة[ 
﴿         ﴾]ــل  .]١٤٧:البقــرة ﴿أو املــضمومة  مث    ﴾]٢٩:احلجــر[

﴿            ﴾]٢+١:احلجر[ 
ــل  • ــراء املكــسورة  مث ــل ال ــة قب ــق الغن ﴿وترق      ﴾]ــرة ﴿]٦٠:البق    

  ﴾]١٧٦:البقرة[. 
﴿وترقق الغنة قبـل الـالم مثـل  •                 ﴾]٢٤:البقـرة[،﴿   

      ﴾]٢:البقرة[. 
﴿ًوتكون الغنة يف املقطـوع رسـام مثـل •             ﴾]٧:البقـرة[ ،﴿    

          ﴾]٥:البلد[. 
﴿ًوال  تكون الغنة يف املوصـول رسـام مثـل  •            ﴾]٢:هـود[ ،﴿   

        ﴾]٣:القيامة[. 
                                          

  .١٧٧ ص٢بن اجلزري جالالنرش )١(
  .٣١٧ ص١بن اجلزري جالالنرش )٢(
    .٢٢ ،١٩ ص٢بن اجلزري جالالنرش  )٣(
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•   
 .تقليل أو فتح  ﴾ E ﴿ ها • 
• ﴿ !﴾ فتح أو تقليل : اهلاء والياء. 
.إمالة كربى يف مجيع مواضعها ﴾4 ﴿ • 
.فتح أو تقليل: ﴾> ﴿ يا • 
ً أحكام الراء تفخيام وترقيقا مثل حفص• ً. 
 .ترقيق أو تفخيم أو الوجهان ﴾= ﴿ راء •
 .ًوترقيقا مثل حفصً أحكام الالم تغليظا •
• : 

 : ما ييل فأسكنوافق األزرق يف هذا الباب ولكن خالفه
• ﴿ y  x﴾ ]١٥:األحقاف[،]١٩:النمل[. 
• ﴿  £ ¢ .وفتحها صاحب التلخيص ]١٠٠:يوسف[﴾¡  
• ﴿      ﴾]١٨:طه[ . 

                                          
  .٣٦ صقول األصدق للضباعال ،٥٢ ص٢بن اجلزري جالالنرش )١(
  .٣٦ صقول األصدق للضباعال ،٥٢، ٥١ ص٢بن اجلزري جالالنرش )٢(
  .٣٥ صدق للضباعقول األصال ،٤٧ ص٢بن اجلزري جالالنرش )٣(
  .٣٥ صقول األصدق للضباعال ،٥٢ ص٢بن اجلزري جالالنرش )٤(
  .٣٦ صقول األصدق للضباعال )٥(
  .٣٦ صقول األصدق للضباعال ،٧٧ ص٢بن اجلزري جالالنرش )٦(
  .٣٦ صقول األصدق للضباعال )٧(
  .٣٧ صقول األصدق للضباعال ،وما بعدها١٢١ ص٢بن اجلزري جالالنرش )٨(
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• ﴿   ﴾]١٩٢:اإلنعام[. 
﴿وفتح ياء  •       ﴾]٢٦:غافر[. 
• : 

 :وافق األزرق يف هذا الباب ولكن خالفه فأثبت ياء 
•﴿        ﴾]٣٩:الكهف[. 
• ﴿           ﴾]٣٨:غافر[. 

  
 ).ال( ورمزه  ال تكبريمهورجلا

  :وز التكبري مثلجيطرق الومن بعض 
 . من آخر الضحى إىل آخر الناس).خ(ورمزه  ر سور اخلتمواخألالتكبري اخلاص  -أ

 مـن أول الـرشح إىل أول ).ص(ورمـزه وائل سـور اخلـتم أل التكبري اخلاص -ب
 .الناس

 إىل الفاحتـة مـن )ع( ورمـزه بـراءة عـدا القرآن من سورة كل ولأل العام التكبري  - ج

 .املقدم هو التكبري وعدم وعدمه التكبري له التكبري أثبت من وكل الناس،
 ثم نذكر ،ونفرد طريق التيسري من األزرق، والتجريد من األصبهاين، مقارنة بالشاطبية

 .يف اجلداول هناية الكتاب مجيع الطرق
 

                                          
  .٣٧ صقول األصدق للضباعال ،وما بعدها١٣٥ ص٢بن اجلزري جالنرش ال)١(
  .٣٧ صقول األصدق للضباعال ، وما بعدها٣٠٣ ص٢بن اجلزري جالالنرش )٢(
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 طريق التيسري                                                                                     طريق الشاطبية      
   السكت بال بسملة   البسملة بني السورتني املتتاليتني ثالثة أوجه                            . ١
 اإلشباع                                                                     حركات٦اإلشباع :  املد املنفصل.٢
اإلشباع                                                                     حركات٦ اإلشباع: املد املتصل .٣  
    التوسط                           القرص أو التوسط أو اإلشباع                            : مد البدل.٤

                                          
خيتار لورش السكت بني السورتني من غري قطـع، وقـال ابـن اجلـزري يف :١٧قال الداين يف التيسري ص  )١(

ص  الرسـالة الغـراء قال شيخنا النحـاس يف خه ،وشيمجيع قرأ الداين عىل سكت وبال: ١٨٤التحبري ص 
 .خهوشيمجيع  بني السورتني بال بسملة، ألن الداين قرأ بذلك عىل سكت بالرش يؤخذ لو٢٩

، الـدر النثـري والعـذب النمـري ٢٠٧ ص  البـن اجلـزري، حتبري التيسري٣٠ ص للداينانظر التيسري )٢(
 .٤١الرسالة الغراء للنحاس ص، ٣٠٩قي ص الواحد بن حممد بن أيب السداد املالعبدل

ًوأطوهلم مدا يف الرضبني مجيعا  :٣٠قال الداين يف التيسري ص  )٣( ورش ومحـزة - املتـصل واملنفـصل -ً
ودوهنام عاصم ودونه ابن عامر والكسائي ودوهنام أبو عمرو مـن طريـق أهـل العـراق وقـالون مـن 

املتـصل :  ٤١ ص :يف الرسالة الغراءنا النحاس شيخقال .فجعلها أربع مراتب .طريق أيب نشيط اهـ
 حركـات، ٤ حركات ، الكسائي و ابن عـامر وخلـف٥ حركات ، وعاصم ٦يمد عند ورش ومحزه 

 . حركات ٣وأبو عمرو وقالون وابن كثري ويعقوب وأبو جعفر 
لتيـسري فلـيس يف ا،  وحدهالراجح يف األداء التوسط: ٤٣قال شيخنا النحاس يف الرسالة الغراء ص )٤(

  .٣١ ص للداينانظر التيسري سواه،
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٥.)   Æ( :                                                  التوسط         القرص أو التوسط أو اإلشباع 

٦.)       √! ( :                        التوسط                      القرص أو التوسط أو اإلشباع 

(: نحواملهموزاللني .٧   i  (و)  التوسط              التوسط أو اإلشباع        : )  °  
              إبدال فقط                   إبدال وتسهيل :وجهان يف كلمة  املفتوحتاناهلمزتان.٨ 
 قط فإبدال                              إبدال وتسهيل :وجهان 

  ﴿       ﴾  و﴿           ﴾ 

                                          
انظـر  ، فيهـا توسـط البـدلمل يـستثنها التيـسري ولـه: ٤٣قال شيخنا النحاس يف الرسالة الغراء ص )١(

  .١٢٢ ص للداينالتيسري
انظـر  مل يـستثنها التيـسري ولـه فيهـا توسـط البـدل،: ٤٣قال شيخنا النحاس يف الرسالة الغراء ص )٢(

 .٢٠٥ ص للداينالتيسري
 .الداين يف التيسري ال يؤخذ منها سوى التوسطعبارة : ٤٤قال شيخنا النحاس يف الرسالة الغراء ص )٣(
 ابـن اجلـزري يف  وقـال ،ًورش يبدهلا ألفا والقياس أن تكون بني بني :٣٢ين يف التيسريص ا قال الد)٤( 

الرسالة النحاس يف  قال ،٢٨٣ ص ١النرش ج وباإلبدال قرأ عىل ابن خاقان، وانظر :٢١٠التحبري ص 
 .اإلبدال هو طريق التيسري الذي مل يذكر فيه الداين غريه، وهي قراءته عىل ابن خاقان:٤٥ّالغراء ص

 تسهيل لثاين اهلمزتني خروج عـنالرواية الداين يف التيسري :٤٩ّالرسالة الغراء صالنحاس يف قال شيخنا  )٥( 
 .٣٣، انظر التيسري ص قرأ به عىل ابن خاقان الذي ريقه، لذالك نختار اإلبدال ألهنا ططريق التيسري

﴿ له يف )٦(       ﴾ ]ًإبدال اهلمزة الثانية يـاء سـاكنة مـع املـد .١:يف الشاطبية ثالثة أوجه ]٣١:البقرة
﴿ أمـاًإبداهلا ياء مكسورة،  .٣تسهيلها بني اهلمزة والياء، . ٢ املشبع،        ﴾]فيهـا لـه  ]٣٣:النـور

ين يف التيـسريص اقـال الـد.ًإبدال اهلمزةالثانية ياء ساكنة مـع القـرص.٤الثالثة السابقة : أربعة أوجه
ًأخذ عيل ابن خاقان لورش بجعل الثانية ياء مكسورة فـيهام، قـال شـيخنا :٣٣ الرسـالة النحـاس يف َّ

 . عىل ابن خاقانًالراجح يف األداء إبدال الثانية ياء مكسورة، ومل يقرأ بسواه:٥٠ّالغراء ص
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 ﴿ l ﴾ فقطالتسهيل  اإلبدال أوالتسهيل: وجهان  
١٢. ﴿  υ ﴾ فقطالتسهيل                                اإلبدال أوالتسهيل: ونحوها وجهان   
١٣.  ﴿      ﴾فقطبدالاإل           اإلبدال أوالتسهيل                 :  ونحوها وجهان  
١٤. ﴿ p q  r﴾ ]التحقيق فقط التحقيقالنقل و: وجهان، ]احلاقة                             
١٥.﴿       ﴾ اإلظهار فقط                                   اإلظهارواإلدغام :وجهان     

                                          
مل يذكر الداين يف التيسري سوى التـسهيل، وال نمنـع :٥٣ّالرسالة الغراء صالنحاس يف قال شيخنا  )١( 

 .اإلبدال لثبوته عن ورش، والوجهان جيدان وهبام نأخذ
مل يذكر الداين يف التيسري سوى التـسهيل، وال نمنـع :٥٣ّالرسالة الغراء صالنحاس يف  قال شيخنا )٢( 

 .دال لثبوته عن ورش وذكره الداين يف غري التيسرياإلب
ًتسهل عىل وجهني تبدل واوا مكسورة عىل حركة ما قبلها وجتعل بني :٣٤ين يف التيسريص ا قال الد)٣( 

  وقـالاهلمزة والياء عىل حركتها واألول مذهب القراء وهو آثر والثاين مذهب النحويني وهو أقيس،
ًاختلف أئمتنا فيه فـذهب بعـضهم إىل أهنـا تبـدل واوا خالـصة :٣٠١ ص ١ابن اجلزري يف النرش ج

 وهذا مذهب أكثـر :ًمكسورة وهومذهب مجهور القراء من أئمة األمصار قديام، قال الداين يف جامعه
 وذهب بعضهم إىل أهنا جتعل بني اهلمزة والياء وهو مذهب أئمة النحو ومـذهب مجهـور أهل األداء،

النحاس ين عىل أيب الفتح عن عبد الباقي، والوجهان يف التيسري ، قال شيخنا قرأ الداًالقراء حديثا وبه 
 .طريق التيسريالداين قرأ به عىل ابن خاقان فهو نأخذ لورش باإلبدال ألن  :٥٠ صّالرسالة الغراءيف 

مل يـذكر الـداين يف التيـسري سـوى اإلسـكان مـع  :٥٥ّالرسـالة الغـراء صالنحاس يف قال شيخنا  )٤( 
É ﴿ وعىل هـذا الوجـه يـأيت إظهـار:يق، وهي قراءته عىل ابن خاقان، ثم قالالتحق  È  Ç Ê﴾ وال 

 .جيوز فيها اإلدغام لورش
وعبارة التيسري تشري إىل اإلظهار، وبه نص الداين أن  :٦٣ّالرسالة الغراء صالنحاس يف قال شيخنا  )٥( 

 .ك نأخذ له باإلظهار  عليه عامة أهل األداء من املرصيني وعليهم قرأ رواية ورش، لذل
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﴿ باب .١٦   ﴾فقطالتسهيل  والتسهيلأاإلبدال : نا وجه   
١٧. ﴿  ﴾فقطالروم  الروم أواإلشامم :نا وجه  
١٨. ﴿ ﴾فقط التفخيم  الرتقيق أو التفخيم:نا وجه 
 فقط التفخيم  وجهان: فيهاالكلامت املختلف يف تفخيم الراء وترقيقها.١٩

                                          
وقـال ابـن  ،١٢٢قدم الداين التسهيل، وانظر التيـسري ص :٣٣ّالرسالة الغراء صقال النحاس يف  و)١(

وامجعوا عىل تليني مهزة الوصـل وعـدم حـذفها واختلفـوا يف كيفيـة :٢٩٣ ص١ج اجلزري يف النرش
ويني، وقـال آخـرون تـسهل بـني  هذا قول أكثر النح:ًذلك فمنهم من أبدهلا ألفا خالصة ، قال الداين

 .والوجهان جيدان: بني، وقال الداين يف اجلامع
فيها الروم فقط إذ مل يذكر يف التيسري غريه ، وقـال الـداين يف :٢٢ّالرسالة الغراء صقال النحاس يف   )٢(

،وقـال ٦٥٠وهو الذي أختاره وبه أقول، ،وانظر رشحه الدر النثـري للاملقـي ص : ١٢٧ص  التيسري
ًوأمجعو عىل إدغامه واختلفوا يف اللفـظ فبعـضهم جيعلهـا رومـا : ٢٣٨ ص١ج اجلزري يف النرشابن 

 .ًوبعضهم جيعلها إشامما وهو اختياري ألنه أقرب إىل حقيقة اإلدغام أرصح يف اتباع الرسم  
 وذهب سائر أهل األداء إىل التفخيم وهو الذي يظهر من...: ٧٧ ص٢النرش  ج قال ابن اجلزري يف  )٣(

نص التيسري،  ونص عىل الوجهني الداين يف جـامع البيـان والوجهـان صـحيحان إال أن النـصوص 
متواترة عىل الرتقيق وحكى غري واحد عليه اإلمجاع، وذكر الـداين يف غـري التيـسري واجلـامع أن مـن 

 واملـأخوذ بـه الرتقيـق ألن حـرف :من أجل حرف االسـتعالء ثـم قـال) فرق(الناس من يفخم راء 
 .تعالء قد انكرست صولته لتحركه بالكرساالس

ــي  )٤( ــت، ﴾w ﴿ :وه ــث وقع Â﴿  حي ــف[ ﴾    ﴾7 ﴿ ،]٩٠:الكهــف[ ﴾x ﴿ ،]٧١:الكه
الرسـالة النحـاس يف قال شـيخنا ، ]٥٤:الفرقان[ ﴾Æ ﴿، ]٥٣، ٢٢:الفرقان[ ﴾ ? ﴿، ]١٠٠:طه[

لتيسري، وبه قطـع يف كتابـه، الداين ومل يرققها وبذلك قرأ عىل اخلاقاين وهو طريق ااستثناها :٧٤ّالغراء ص
، فقد فخمها ابن خاقان يف رواية ورش، وبذلك قرأ عليـه الـداين، إال أن ]٧١:األنعام[ ﴾u ﴿ كذلكو

فخرج عن طريقه، ورغم أن الوجهني يف جـامع البيـان : الداين ذكره يف مجلة املرقق يف ورش، قال يف النرش
 .إال أن التفخيم أرجح وبه نأخذ



 

 من طريق الطيبةرواية ورش  ٣٦٨

فقط الرتقيق  وجهان:الكلامت املختلف يف تغليظ الالم وترقيقها فيها .٢٠ 

٢١. ﴿∼ ﴾فقط سكاناإل  تحهاأو ف إسكان الياء:نا وجه 
  .الكلامت املختلف فيها بني الفتح والتقليل.٢٢

                                          
إن قـرئ  : يف الشاطبية﴾¹﴿:  الالم ألف جيوز فيها الفتح والتقليل، وذلك يف ألفاظ منهاإذا وقع بعد  )١(

قـال شـيخنا ،  ًبفتح ذات الياء تعني التغليظ، وهو املقدم أداء، وإن قرئ بتقليـل ذات اليـاء تعـني الرتقيـق
قيقهـا يف ، ألن األرجـح ترالعمل عىل ترقيقها من كتـاب التيـسري:٧٥ّالرسالة الغراء صالنحاس يف 
 :وإذا فصل حرف األلف بني أحد احلروف الثالثة والالم، وذلك يف  ثالث كلـامت هـي ،ياترؤوس اآل

﴿ µ﴾ ]١٦:، احلديد٤٥:، األنبياء٨٦:طه[ ،﴿Æ﴾ ]٢٣٣:البقرة[ ،﴿    ﴾ ]١٢٨:النـساء[ ،
 ذ بـالتغليظ فيهـا ،ففيها وجهان لورش، وظاهر كالم التيسري الرتقيق، واختار يف غـريه التفخـيم، ونأخـ

¤ ﴿: وكذلك بالتغليظ يف الالم املتطرفه إن وقف عليها نحو  واألصح يف ﴾ ¢ ﴿الم ، واختلفوا يف  ﴾£ 
 . األداء ترقيقها

رصح الـداين يف التيـسري أنـه قـرأ عـىل ابـن خاقـان :٨٠ّالرسالة الغـراء صالنحاس يف قال شيخنا   )٢(
 .باإلسكان مع املد وهو املقدم وبه نأخذ

 يف الشاطبية﴾  B ﴿و﴾^ ﴿و﴾5 ﴿و﴾* ﴿ : ومل يكن رأس آية وليس آخره راء نحوذوات الياء )٣(
قرأ الداين عىل ابن خاقان بالتقليل وبه نأخـذ، :٦٦ّقال النحاس يف الرسالة الغراء صالفتح والتقليل، : الوجهان

  .ين يف جامع البيان وإن كان الوجهان مذكوروإنام قرأ بالفتح عىل أيب احلسن وليست طريق التيسري،
ورد اخلــالف يف تقليـل رؤوس اآليــات املختومــة بـضمري املؤنثــة الغائبـة يف ســوريت النازعــات : قـالو

 والذي رصح به الداين يف التيسري هـو  ،]٢:الشمس [﴾& ﴿،و]٣٠:النازعات [﴾i ﴿ :والشمس نحو
 .  التيسري وبه نأخذالفتح، وهو خروج عن طريقه، ألنه قرأ عىل ابن خاقان بالتقليل وهي طريق

 .وليس لورش فيها إال التقليل ﴾§ ﴿، ﴾5  ﴿، ﴾, ﴿قد يفهم من عبارة التيسري الفتح يف : وقال
﴿  يفكذلك: قالو    ﴾ ]ويف املوضعني] ٣٦: النساء ﴿   ﴾]روىفقـد  .]١٣٠:،والـشعراء٢٢:املائـدة 

 . وبـه نأخـذوهـو طريـق التيـسريتقليـل  ابن خاقان بالنه قرأ عىلإ  اخلالف فيها، ثم قالالداين يف التيسري
﴿وكذلك     ﴾]تقليل، وقرأها عىل أيب الفتح بالفتح وليست  عىل ابن خاقان بالهاقرأف  ،]٤٣:األنفـال

  .طريق التيسري



 

 من طريق الطيبةرواية ورش  ٣٦٩


 

  ف بالفحاملعبد الرمحن بن أيب بكر بن عتيق الصقيل املعرو
 

 طريق التجريد  طريق الشاطبية
 سملة بالفصل بال  البسملة بني السورتني املتتاليتني ثالثة أوجه. ١
حركات٤   حركات٦ شباعاإل :املنفصل .٢ 
 حركات٤   حركات٦ اإلشباع :تصلامل. ٣
    أو التوسط أو اإلشباعالقرص: مد البدل.٤
(: نحواللني املهموز.٥  i (و)  التوسط  أو اإلشباعالتوسط : )°  
 قرصال  اإلشباع أو التوسط: )(و )∼ (عني. ٦
 ﴿ بالضم   بالكرس﴾; > =﴿.٧    ﴾ 

                                          
 .١٠ القول األصدق للضباع ص)١(
 .١٣٦الدوري ص  التجريد لبغية املريد يف القراءات السبع البن الفحام حتقيق ضاري )٢(
 .١٣٦ التجريد لبغية املريد يف القراءات السبع البن الفحام حتقيق ضاري الدوري ص )٣(
 .١٣القول األصدق للضباع ص )٤(
 .١٣القول األصدق للضباع ص )٥(
 .١١٩ ص ١ فريدة الدهر حممد إبراهيم حممد ج)٦(
  . ١٥ صقول األصدق للضباعال )٧(



 

 من طريق الطيبةرواية ورش  ٣٧٠

 قطتسهيل ف   إبدال أو تسهيل)Z Y ( :اهلمزتان املتفقتان يف كلمتني نحو .٨

اهلمزتان املفتوحتان نحو: ) Z(تسهيل فقط  إبدال الثانية أو تسهيلها: وجهان 

﴿ باب .١٠   ﴾فقطلبدااإل  والتسهيلأاإلبدال : نا وجه   

 ) r(:تسهيل   وجهان إبدال أو تسهيل 

 )  (:]مع اإلدخال   بال إدخال]٢٤:السجدة[و ]٤١:القصص 

 ) .σ(:كحفص    زيادة مهزة إستفهام وتسهيل الثانية),( 

١٥.   ﴿l﴾  :األلف وتسهيل اهلمزإثبات   األلف والوجهان يف اهلمزحذف  

 ) Ð(: ]مهزة وصل   مهزة قطع]١٥٣:الصافات 

١٧. ﴿ Ò﴾ نقلمع ال إسكان الواو  كحفص 

                                          
  .١٨ صقول األصدق للضباعال )١(
  .١٢١التجريد لبغية املريد يف القراءات السبع البن الفحام حتقيق ضاري الدوري ص )٢(
 .١١٩ ص ١ فريدة الدهر حممد إبراهيم حممد ج)٣(
  .٢١٧التجريد لبغية املريد يف القراءات السبع البن الفحام حتقيق ضاري الدوري ص )٤(
 . ١٢٦ ص ١فريدة الدهر حممد إبراهيم حممد ج  )٥(
 .٢٨٧ ص١النرش البن اجلزري   ج  )٦(
 .٢٠٣ التجريد لبغية املريد يف القراءات السبع البن الفحام حتقيق ضاري الدوري ص )٧(
 .٢٧٠ ص٢النرش  ج قال ابن اجلزري يف  )٨(
  .٢٧ صقول األصدق للضباعال )٩(



 

 من طريق الطيبةرواية ورش  ٣٧١

 )أصول األصبهاينانظر (  )انظر أصول األزرق: (اهلمز املفرد. ١٨
اإلبدال  التحقيق ﴾ Ó ﴾،﴿ s ﴿ مهزة.١٩ 
٢٠. ﴿  ﴾فقطاإلشامم  الروم أواإلشامم :نا وجه  
  أظهار  إدغام ):الظاء ( عندتاء التأنيث الساكنة .٢١
 ) [ Z Y(إظهار فقط  إدغام أو إظهار: وجهان 
٢٣. ﴿ r º p ﴾ ،﴿ ÊÉ È Ç ﴾:ناوجه   
 فتح   إمالة:)E (ها . ٢٤
 (ايها . ٢٥ ∼( :فتح  قليلت 
 إمالة كربى   فتح ﴾4 ﴿ .٢٦
ًأحكام الالم تغليظا وترقيقا  .٢٧  حفصك  )انظر األصول(ً

                                          
  .٢٠  صقول األصدق للضباعال ،٣٠٩ ص١بن اجلزري جالالنرش )١(
 . ١١٩ ص ١ إبراهيم حممد جفريدة الدهر حممد  )٢(
  .١٤٠التجريد لبغية املريد يف القراءات السبع البن الفحام حتقيق ضاري الدوري ص )٣(
  .٢٩ صقول األصدق للضباعال )٤(
 . ١٢٧ ص ١فريدة الدهر حممد إبراهيم حممد ج  )٥(
 .١١٩ ص ١فريدة الدهر حممد إبراهيم حممد ج  )٦(
 .١١٩ ص ١مد ج فريدة الدهر حممد إبراهيم حم)٧(
 .١١٩ ص ١ فريدة الدهر حممد إبراهيم حممد ج)٨(
  .٤٧ ص٢بن اجلزري جالالنرش  )٩(
  .٣٦ صقول األصدق للضباعال )١٠(



 

 من طريق الطيبةرواية ورش  ٣٧٢

ًأحكام الراء تفخيام وترقيقا  .٢٨  حفصك  )انظر األصول(ً
﴿ راء.٢٩ ﴾فقط الرتقيق  الرتقيق أو التفخيم:نا وجه 

٣٠. ﴿   ﴾ و﴿    ﴾و ﴿ X W﴾ إسكان الياء   الياءفتح 
٣١. ﴿   ﴾ فقط اإلسكان  إسكان الياء أو فتحها:ناوجه 

 الياء فتح  الياء إسكان ﴾# $ ﴿ .٣٢

٣٢. ﴿       ﴾و ﴿       ﴾ الياءإثبات   حذف الياء 

َكل طريق من طرق رواية ورش لوحدها ، وما اختلف فيه من  قارئخي الوإليك أ ِ ُ
األصول أو الفرش، ويمكنك بذلك أن تقرأ يف الصالة أوغريهـا عـىل أي طريـق مـن 
طرق ورش بكل سهولة ويرس وأنت آمن من اخللط بني الطرق، وتستطيع معرفة سند 

 .لطرقهذا الطريق من خالل اجلداول التي أثبتها قبل كل جمموعة من ا
وقد وفقني اهللا تعاىل فقرأت بكل طريق من هذه الطرق عىل شيخنا الدكتور حممـد 

 .ً جزاه اهللا خريا،، وقام بتدقيق الكتاب والطرقالصانع
                                          

  .٣٦ صقول األصدق للضباعال )١(
 .٧٧ ص٢بن اجلزري   جالنرش ال )٢(
  .٣٧ صقول األصدق للضباعال وما بعدها،١٢١ ص٢بن اجلزري جالالنرش  )٣(
  .٣٦ ص األصدق للضباعقولال )٤(
  .٣٧ صقول األصدق للضباعال وما بعدها،١٢١ ص٢بن اجلزري جالالنرش  )٥(
  .٣٧ صقول األصدق للضباعال ،وما بعدها١٣٥ ص٢بن اجلزري جالالنرش  )٦(



 

 من طريق الطيبةرواية ورش  ٣٧٣

 



أيب يعقوب يوسف بن عمرو األزرق
أيب احلسن إسامعيل بن عبد اهللا النحاس 

 
أيب جعفر أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن هالل وعنه 

)٥
 (

طرق
 

أيب جعفر محدان بن عون بن حكيم اخلوالين وعنه 
)٥

 (
طرق

 
أيب غانم املظفر بن أمحد بن محدان

 
محدان بن عون

 
أمحد الشعراين

 
ص عمر بن حممد

أيب حف
 بن عراك

 
أ

يب بكر حم
مد

 بن عيل
 األذفوي

 
زيد بن عيل

 
حممد بن احلسن 

 
املجتبى للطرسويس

 
أمحد األذفوي

 
عمر بن عراك

 
اخلبازي

 
إسامعيل بن 
عمرو

 
أمحد بن هاشم

 
عبد الباقي بن فارس

 
فارس بن أمحد

 

أمحد بن عيل بن  هاشم
 

رص
أيب ن

 
القنطري

 
عبد اهللا

 بن سهل 
بن يوسف 
االنصاري 

 
الكامل للهذيل

 
الك

امل للهذيل
 

التجريد البن 
الفحام

 
لجامع البيان 
لداين

 
اهلداية للمهداوي

 
عبد العزيز

 
أيب

يس
 العز القالن

 
أمحد اللخمي

 

ص العبارات 
تلخي

البن بليمة
 

سليامن بن نجاح
 

حييى بن إبراهيم 
اللو
 يتا

عيسى بن حزم
 

عيل بن 
ال

باذش
 

علي بن عبد اهللا
بن النعمة البلنسي 

 
أيب حممد 

عبد اهللا بن عيل 
سبط اخلياط البغدادي

 
شجاع املدجلي

 
عبد الرمحن 

خلف اهللا 
 

اليسع بن حزم
 

يزيد بن حممد 
 

أيب اليمن 
زيد بن احلسن الكندي

 
أيب اجلود غياث 

 
عبد الرمحن

  بن
 

عبد املجيد
 الصفراوي

 
عبداهللا بن حممد 

العبدري
 

أمحد بن عون اهللا
احلصار البلنسي  

 
أيب 

إسحاق 
إبراهيم بن أمحد بن فارس

 
عيل بن شجاع

 
أيب احلسني 

حييى
 بن أمحد بن

 الصواف
 

أمحد بن 
الغرناطي عيل
 

القاسم
بن املوفق   
االندلسي

 
أيب حيان حممد بن 
يس
يوسف االندل

 
احلسني بن سليمان

  
الدمشقي

  

أيب عبد اهللا 
حممد بن أمحد الصائغ

 
أيب العباس 

أمحد
 بن حممد

يص
 القو

 

أيب املع
ايل اللبان 
الدمشقي

 
أمحد بن احلسني 

الدمشقي
 

أيب حممد 
عبد الرمحن بن أمحد البغدادي

 
احلنفي

 
أيب حممد 

عبد الوهاب القروي
 

أيب
 اخلري حممد بن حممد بن اجلزري
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أيب يعقوب يوسف بن عمرو األزرق
 

أيب بكر عبد اهللا بن مالك بن عبد اهللا بن يوسف التج
 بيي

رصي
أيب عدي عبد العزيز بن عيل بن حممد بن إسحاق بن الفرج امل

 
إبراهيم بن حممد بن مروان الشامي

 
األهنايس

 

عبد اهللا الظهراوي احلويف
 

إسامعيل بن 
عمرو

 
أمحد بن عيل بن 

هاشم
 

اإلرشا
د أليب الطيب عبد املنعم بن غلبون

 
الشذائي

 

قسيم الظهراوي
 

اخلبازي
 

عبد الباقي بن فارس
 

الكامل للهذيل
 

عيل املهداوي
 

التذكرة لطاهر بن 
غلبون

 
أمحد بن عيل بن 

هاشم
 

منصور
 

التجريد 
البن الفحام 

 
ص
التلخي

البن بليمة 
 

أيب
 العز القالنيس

 
عمر اخلزاز

 
أيب الفتح

بن بابشاذ 
 

ال
كامل للهذيل

 

أيب
 العز القالنيس

 
أمحد اللخمي

 
عبد الرمحن 

خلف اهللا 
 

عبد اهللا بن عيل سبط اخلياط البغدادي
 

احلسن بن بليمة
 

أيب احلسني
اخلشاب 

 
عبد اهللا بن عيل سبط اخلياط البغدادي

 
شجاع املدجلي

 
عبد الرمحن 

 
أيب اليمن 

زيد بن احلسن الكندي
 

عبد الرمحن 
 

رص الزيدي
نا

 
أ

يب اليمن 
زيد بن احلسن الكندي

 

أيب اجلود غياث
 

حييى بن أمحد 
الصواف

 
أيب إسحاق 

إبراهيم بن أمحد بن فارس
 

عبدالرمحن
الصفراوي 
 

أيب اجلود غياث
 

أيب إسحاق 
إبراهيم بن أمحد بن فارس

 

عيل بن شجاع
 

حييى الصواف
 

عيل بن شجاع
 

الصائغ
 

يص
أمحد القو

 
أيب عبد اهللا 

حممد بن أمحد الصائغ
 

يص
أمحد القو

 
الصائغ

 
أيب عبد

 اهللا 
حممد بن أمحد الصائغ

 

احلنفي
 

القروي
 

عبد الرمحن بن أمحد البغدادي
 

القروي
 

عبد الرمحن بن أمحد البغدادي
 

أيب
 اخلري حممد بن حممد بن اجلزري
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أيب بكر حممد بن عبد الرحيم األصبهاين
أيب القاسم هبة اهللا بن جعفر بن حممد بن اهل 

 يثم
أيب احلسن عيل بن أمحد احلاممي

 
رص الفاريس

ن
 

أيب عيل الواسطي
 

أيب عيل العطار
 

الروضة للاملكي
 

رص اخلباز
أيب ن

 
عبد السيد

 
التجريد 

البن الفحام 
 

الكفاية الكربى أليب العز
 

املستنري 
البن سوار 

 
إبراهيم املالكي

 
الكامل للهذيل

 
التذكار 

البن شيطا 
 

املفتاح
البن خريون 

 

أمحد اللخمي
 

سبط اخلياط 
البغدادي

 
غاية االختصار 
أليب العالء

 
أيب عبد اهللا 

يض
الف

 
أيب

 العز القالنيس
 

أيب الفضل الصباغ
 

شجاع املدجلي
 

زيد بن احلسن 
الكندي

 
حممد بن هارون بن 

الكال احللي
 

سبط اخلياط
 

رص بن احلسن
نا

 
سبط اخلياط

 

زيد بن احلسن 
الكندي

 

أيب اجلود غياث
 

حممد بن عمر بن 
أيب القاسم الداعي

 
زيد الكندي

 
أيب اجلود غياث

 
زيد الكندي

 

عيل بن شجاع
 

إبراهيم
 بن أمحد بن 

فارس
 

أمحد بن غزال بن 
املظفر الواسطي

 
إبراهيم بن 

فارس
 

عيل بن شجاع
 

إبراهيم بن 
فارس

 
إبراهيم بن 

فارس
 

الصائغ
 

عبداهللا بن عبد 
املؤمن  

 
أيب عبد اهللا 

حممد 
بن أمحد بن عب

د اخلالق
 

الصائغ
رصي املعدل

 امل
 

احلنفي
 

البغدادي
 

حممد بن اللبان
 

أيب حممد 
عبد الرمحن

 بن أمحد ابن
 البغدادي

 
أيب

 اخلري حممد بن حممد بن اجلزري
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أيب احلسن عيل بن أمحد

 احلاممي
 

حممد بن 
أمحد بن 
إبراهيم البيع

 
عبد امللك بن 

ش
ابور

 
أمحد بن إبراهيم 

البيع
 

عبد امللك بن 
ش

ابور
 

أيب سعد األكفاين
 

أمحد بن عيل اهلاشمي
 

رزق اهللا
 

روضة احلفاظ للمعدل
 

موسى بن احلسني 
املعدل

 
املصباح أليب الكرم

 
املحويل

 
أيب عيل منصور بن اخلري املغراوي

يس 
أيب حييى اليسع بن حزم  االندل

 
حممد  يو

سف الغزنوي
 

الكندي
 

أيب اجلود غياث بن فارس
 

اإلعالن للصفراوي
 

يس
عيل بن شجاع العبا

 
حييى بن أمحد الصواف

 
علي بن شجاع العباسي

 
ابن فارس

 

حممد بن أمحد الصائغ
 

يص
أمحد القو

 
حممد بن أمحد الصائغ

 
عبد الرمحن بن أمحد البغدادي

 
عبد الوه

اب بن حممد القروي
 

عبد الرمحن بن أمحد البغدادي
 

احلنفي
 

أيب
 اخلري حممد بن حممد بن اجلزري

 



403 ورش جداول الطرق

������
 

����� ����
 

����� ����
 

�����
 

�����
 

������
 

������
 

������
 

������
 

� 
� 

� 
� 

� ,�
 

� ,�
 

� 
������� �� �������

 
�

���
 

�
���

 
�

���
 

�
���

 
�

���
 

�
���

 
�

���
 

�,� 
��� ��

 
��� ��

 
��� ��

 
�

��� �
 

��� ��
 

��� ��
 

��� ��
 

������
 

� 
� 

�, 
� 

�, 
� 

� 
� 

� 
�����

 
� 

� 
� 

� 
� 

� 
� 

����� ��
 

� 
� 

� 
� 

� 
� 

� 
������ ����

 
� 

� 
� 

� 
� 

� 
� 

��
������� ���� 

     
� 

� 
�,�,�

 
�,�,�

 
� 

� 
� 

���� ���� ��
 

���
 

���
 

���
 

���
 

���
 

���
 

���
 

 ��
E 

���
 

���
 

���
 

���
 

���
 

���
 

���
 

��� 
<

 
 

 
���

 
���

 
���

 
���

 
�����

 
�����

 
���

 
���     

4 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
çµÎ/ 

ö�ÝàΡ$#
 

���� ��
 

���� ��
 

���� ��
 

���� ��
 

���� ��
 

���� ��
 

���� ��
 

���� �����
 

�
���

 
�

���
 

�
���

 
�

���
 

�
���

 
�

���
 

�
���

 



ورش جداول الطرق404

����� �����
 

�
���

 
�

���
 

�
���

 
�

���
 

�
���

 
�

�
��

 
�

���
 

= 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
���� � ���������

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 

����� � ���������
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

6
 5

 
������� �� ���� ������

�
 

������� �� ���� ������
�

 
�����

 
�����

 
�����

 
��

�
, 

�����
 

�����
 

�����,�����
 

�����,�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

¢ 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
)

Zπ£ϑr&
(:]

�
����

:
��[

  �]
������

:
��[

 
������ �� �����

 

,
 

 
�

���
 

�
���

 
�

���
 

�
���

 
�

���
 

�
���

 
�

���
 

r
 

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 

�
 

 
��� ���

 
� ���

��
 

��� ���
 

��� ���
 

��� ���
 

��� ���
 

��� ���
 

�� 
l 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

���
 
l 

 �����
 

 �����
 

 �����
 

 �����
 

���
 

���
 

���
 

>
�������

 
����

 
����

 
�����

 
�����

 
����

 
����

 
����

 
�

 
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 



405 ورش جداول الطرق

s
 

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
½ 

����
 

����
 

����
 

����
 

���
 

���
 

����
 

� 
����� �����

 
����� �����

 
����� �����

 
����� �����

 
����� �����

 
����� �����

 
����� �����

 
r

 º
 p

 
 

���
 

���
 

���
 

���
 

����
 

����
 

���
 

�
�

 � �
 

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
±

 ° ̄
 

��
��� 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

< 
>

 
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

[
 Z Y

 
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

"
 

 
����

 
����

 
����

 
����

 
����

 
����

 
����

 
¬ 

����
 

����
 

����
 

����
 

����
 

����
 

����
 

����� ��� ������� ���
 

 
 

�����
 

�����
 

�
����

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
y x

, 
£ ¢ ¡

 , 
’Í<uρ 

$pκ�Ïù 
 ,

ø“!$u‹øtxΧuρ
 

 
�����

 
u‘ÏΡρâ‘sŒ

 
ö≅çFø%r&

 
���

 
���

 
���

 
���

 
���

 
���

 
���

 

þÈβt�s?
  

!$tΡr&
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

þÈβθãèÎ7̈?$#
 

öΝà2
Ï‰÷δr&

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
��

����
 :

������� ���� �� ����� ���� ����� ����
 



٠ 

أيب بكر حممد بن عبد الرحيم األصبهاين
أيب القاسم هبة اهللا بن جعفر بن حممد بن اهليثم 

 
أيب الفرج عبد امللك بن

 بكران
 النهرواين

 
ص عمر بن عيل الط

أيب حف
 يرب

غاية
  

ابن مهران
 

أيب عيل الع
 طار

أيب عيل الواسطي
 

احلسني الصيدالين
 

مهدي بن طرار
  ا

املستنري البن سوار
 

الكفاية الكربى أليب العز القالنيس
 

اجلامع 
أليب احلسن ا 

خلياط
 

ص
التلخي

 أليب معرش 
 

أيب معرش الطربي
 

يوسف بن علي بن 
جبارة

 
سبط اخلياط البغدادي

 
الغاية أليب العالء

 
أمحد عيل احللواين

 
منصور امل

غراوي
 

أيب العز القالنسي
 

زيد الكندي
 

حممد بن هارون بن 
الكال احللي

 
سبط اخلياط البغدادي

 
اليسع بن حزم

 
سبط اخلياط

 
حممد بن عمر بن أيب 

القاسم الداعي
 

زيد الكندي
 

أيب اجلود
 

اإلعالن للصفراوي
 

زيد الكندي
 

إبراهيم بن فارس
 

أمحد بن غزال بن 
املظفر الواسطي

 
إبراهيم  بن فار

 س
علي بن شجاع

 
حييى بن أمحد 
الصواف

 
إبراهيم  بن فارس

 

حممد بن أمحد الصائغ
 

عبداهللا بن عبد املؤمن  
 

حممد بن أمحد الصائغ
 

يص
أمحد القو

 
حممد بن أمحد الصائغ

 

عبد الرمحن بن أمحد البغدادي
 

حممد بن اللبان
 

عبد الرمحن بن أمحد البغدادي
 

عبد الوهاب بن حممد 
القروي

 
عبد الرمحن

البغدادي بن أمحد 
  

أيب
 اخلري حممد بن حممد بن اجلزري

  



407 ورش جداول الطرق

������
 

������
 

����� �������
 

����� �� ����
 

������ �����
 

�
������

 
�����

 
����� ��� ����

 
������

 
� 

� 
 ,�

�
� , 

� 
� 

� 
� 

������� �� �������
 

�
���

 
�

���
 

�
���

 
�

���
 

�
���

 
�

���
 

�
���

 
� �����

 :
�,� 

��� 
��� ��

 
��� ��

 
��� ��

 
�����

 
 ��

��� 
�����

 
������

 
� 

� 
�,�

 
� 

� 
�,�

 
� 

�����
 

� 
� 

� 
� 

� 
� 

� 
����� ��

 
� 

� 
� 

� 
� 

� 
� 

������ ����
 

� 
� 

� 
� 

� 
� 

� 
������� ���� ��

     
� 

�,�
 

� 
� 

� 
�,�,�

 
� 

���� ���� ��
 

���
 

���
 

���
 

���
 

�����
 

���
 

���
 

 ��
E 

���
 

���
 

���
 

���
 

�����
 

���
 

���
 

��� 
<

 
 

 
���

 
���

 
���

 
���

 
�����

 
���

 
���

 
���     

4 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
çµÎ/ 

ö�ÝàΡ$#
 

���� ��
 

���� ��
 

���� ��
 

���� ��
 

���� ��
 

���� ��
 

���� ��
 

���� �����
 

�
���

 
�

���
 

�
���

 
�

���
 

�
���

 
�

���
 

�
���

 



ورش جداول الطرق408

����� �����
 

�
���

 
�

���
 

�
���

 
�

���
 

�
���

 
�

���
 

�
���

 
= 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

���� � ���������
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

����� � ���������
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

6
 5

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
���
, 

�����
 

 �����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����,�����
 

���
�� 

¢ 
�����

 
�����,�����

 
�����,�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
)

Zπ£ϑr&
(:]

�
����

:
��[

  �]
������

:
��[

 
������ �� �����

 

,
 

 
�

���
 

�
���

 
�

���
 

�
���

 
�

���
 

�
���

 
�

���
 

r
 

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 

�
 

 
��� ���

 
��� ���

 
��� ���

 
��� ���

 
��� ���

 
��� ���

 
��

��� �
 

�� 
l 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

���
 
l 

���
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

 �����
 

�����
 

>
�������

 
����

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
����

 
�

 
 

����
 

����
 

����
 

����
 

����
 

����
 

����
 



409 ورش جداول الطرق

s
 

 
����

 
����

 
����

 
����

 
����

 
����

 
����

 
½ 

���
 

���
 

���
 

���
 

����
 

����
 

����
 

� 
����� �����

 
����� �����

 
����� �����

 
����� �����

 
����� �����

 
����� �����

 
����� �����

 
r

 º
 p

 
 

���
 

���
 

���
 

���
 

����
 

���
 

���
 

�
�

 � �
 

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
�����

 
±

 ° ¯
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

< 
>

 
 

��
��� 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

[
 Z Y

 
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

"
 

 
����

 
����

 
����

 
����

 
����

 
����

 
�

���
 

¬ 
����

 
����

 
����

 
����

 
 ����

 
����

 
����

 
����� ��� ������� ���
 

 
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

�����
 

y x
, 

£ ¢ ¡
 

, 
’Í<uρ 

$pκ�Ïù
, 

ø“!$u‹øtxΧuρ
����� 

 
u‘ÏΡρâ‘sŒ

 
ö≅çFø%r&

 
���

 
���

 
���

 
���

 
���

 
���

 
���

 

þÈβt�s?
  

!$tΡr&
 , 

þÈβθãèÎ7¨?$#
 

öΝà2
Ï‰÷δr&

����� 
 

������
 :

������� ���� �� ����� ���� ����� ����
 



٠ 

أيب بكر حممد بن عبد الرحيم
 بن إبراهي
م

 األصبهاين 
 

أيب العباس احلسن بن سعيد 
بن جعفر 

املطوعي
 

أيب عبد اهللا 
حممد بن احلسني 

الكارزيني 
 

الرشيف أيب الفضل 
عبد القاهر بن عبد السالم 

العبايس
 

طريق
 

ا
لطربي

 
الكامل اهلذيل

 

املبهج لسبط اخلياط
 البغدادي

 
املصباح أليب الكرم

 الشهرزوري
 

منصور 
املغراوي

 
أيب

 العز ال
قالنيس

 
اليسع بن 

حزم
 

سبط اخلياط
 

زيد بن احلسن الكندي
 

حممد  يوسف الغزنوي
 

أيب اجلود
 

زيد الكندي
 

إبراهيم بن فارس
 

علي بن شجاع العباسي
 

علي بن 
شجاع

 
إبراهيم بن 

فارس
 

حممد بن أمحد الصائغ
عبد الرمحن بن أمحد البغدادي 

 
أيب

 اخلري حممد بن حممد بن اجلزري
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عدد اآلياتاختالف  ٤١٤

 
وهو عد مصحف الكوفة، وعليه الكوفيون عاصـم ومحـزة والكـسائي : الكويفالعد.١

َوخلف العارش، ورسمت عليه املصاحف برواية حفص عن عاصم، واتبع يف عـد  ِ ُّ
آياته طريقة الكوفيني عن أيب عبد الرمحن عبد اهللا بن حبيب السلمي عن عيل بن أيب 

 .آية) ٦٢٣٦(ي القرآن عندهم طالب، وعد آ

 رشوهو عد مصحف املدينة، وعليه رسمت املصاحف برواية و : األخريالعد املدين.٢
ِّ، واتبع يف عد)  طباعة املدينةرواية ورشانظر مصحف (عن نافع املدين  َُّ  آياته طريقة ِ

  سليامن بن مجاز عن شيبة بن نصاح عنإسامعيل بن جعفر وهو ما رواهأهل املدينة 
 .آية) ٦٢١٤ (ىل طريقتهعالقرآن  آي د ، وعد يزيد بن القعقاعأيب جعفرو

 :وفائدة معرفة رؤوس اآليات 
 .أن الوقف عىل رأس اآلية سنة، وأن ال يقطع القارئ قرائته إال عىل رأس آية.١
  سورةإلحدى عرشةباأللف عىل شكل الياء  ي املنتهية اآلرؤوس معرفة ما يقلل من.٢

، والشمس، األعىل، والقيامة، والنازعات، وعبس، وعارجملام، وطه، والنج: (هي
 .) والليل، والضحى، والعلق



 

 اختالف عدد اآليات ٤١٥

 
   

% سورة الفاحتة  $ #  املدينعدها الكويف آية ومل يعدها  ! " 
 سورة الفاحتة     ومل يعدها الكويف٦ آية رقم لثاين ااملدينعند  
 سورة البقرة     املدينعدها الكويف آية ومل يعدها 
 املدينعدها الكويف آية ومل يعدها  ̈ § سورة البقرة
  ومل يعدها الكويف٢٥٥ آية رقم املدينعند  y سورة البقرة

 سورة آل عمران     املدينعدها الكويف آية ومل يعدها 
 ورة آل عمرانس     ومل يعدها الكويف٣ آية رقم املدينعند  

 سورة آل عمران    املدينعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة آل عمران   ومل يعدها الكويف٩١ آية رقم املدينعند  
 سورة النساء     املدينعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة املائدة      ومل يعدها الكويف١ آية رقم املدينعند  
  سورة املائدة   ومل يعدها الكويف١٦ آية رقم املدينعند  
 سورة األنعام   ومل يعدها الكويف١ آية رقم املدينعند  
 املدينعدها الكويف آية ومل يعدها     سورة األنعام
 سورة األنعام   ومل يعدها الكويف٧٣ آية رقم املدينعند  
 سورة األنعام   ومل يعدها الكويف١٦٢ آية رقم املدينعند  
 سورة األعراف     املدينعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة األعراف    ولعدها الكويف آية ومل يعدها املدين األ 
 سورة األعراف       ومل يعدها الكويف٣٦عند املدين آية رقم  



 

 اختالف عدد اآليات ٤١٦

   
 سورة األعراف    ومل يعدها الكويف١٣٦ آية رقم املدينعند  
 سورة األنفال    ومل يعدها الكويف٤٢ آية رقم املدينعند  
 سورة التوبة    يعدها الكويف ومل٧٠ آية رقم املدينعند  

 ال خالف فيها   يونسسورة
 سورة هود     املدينعدها الكويف آية ومل يعدها 
  ومل يعدها الكويف٨١ آية رقم املدينعند  +  سورة هود
 املدينعدها الكويف آية ومل يعدها   -, سورة هود
 سورة هود     ويف ومل يعدها الك٨٥ آية رقم املدينعند 
 سورة هود       املدينعدها الكويف آية ومل يعدها 
 املدينعدها الكويف آية ومل يعدها   ]Z سورة هود
 ال خالف فيها  سورة يوسف
 سورة الرعد    ومل يعدها الكويف٥ آية رقم املدينعند  
 سورة الرعد   ومل يعدها الكويف١٧آية رقم املدين عند  
 سورة الرعد    دين األولاملعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة إبراهيم   يف ومل يعدها الكو١ آية رقم املدينعند 
 سورة إبراهيم   ومل يعدها الكويف٦ آية رقم املدينعند  
 سورة إبراهيم    ومل يعدها الكويف١١ آية رقم املدينعند  
 املدينعدها الكويف آية ومل يعدها   0/ سورة إبراهيم
 ال خالف فيها  سورة احلجر
 ال خالف فيها  سورة النحل
 سورة اإلرساء    املدينعدها الكويف آية ومل يعدها 



 

 اختالف عدد اآليات ٤١٧

   
  ومل يعدها الكويف٢٢ آية رقم املدينعند  \ سورة الكهف
 املدينعدها الكويف آية ومل يعدها   pq سورة الكهف
 املدينعدها الكويف آية ومل يعدها   -, سورة الكهف
 سورة الكهف        املدينعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة الكهف         املدينعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة الكهف         املدينعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة الكهف    املدينعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة مريم    ديناملعدها الكويف آية ومل يعدها 
: سورة مريم   ومل يعدها الكويف٤٠ آية رقم املدينعند  9 
 سورة مريم   ومل يعدها الكويف٧٤ آية رقم املدينعند  
 املدينعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة طـه
; سورة طـه   ومل يعدها الكويف٣٨ آية رقم املدينعند  : 
 املدينا عدها الكويف آية ومل يعده  gh سورة طـه
 سورة طـه     املدينعدها الكويف آية ومل يعدها 
  ومل يعدها الكويف٨٤ آية رقم املدينعند  º سورة طـه
 املدينعدها الكويف آية ومل يعدها    ØÙ سورة طـه
  ومل يعدها الكويف٨٧ آية رقم املدينعند   3 سورة طـه
 سورة طـه    ومل يعدها املدين األولعدها الكويف آية  
 سورة طـه      املدينعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة طـه   ومل يعدها الكويف١٢٠ آية رقم املدينعند  
 سورة طـه    ومل يعدها الكويف١٢٩ آية رقم املدينعند  



 

 اختالف عدد اآليات ٤١٨

   
 سورة األنبياء    املدين عدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة احلج    املدينعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة احلج      املدينعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة املؤمنون   ومل يعدها الكويف٤٥ آية رقم املدينعند  
 املدينعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة النور
 سورة النور      املدينعدها الكويف آية ومل يعدها 
 ال خالف فيها  سورة الفرقان
 سورة الشعراء    املدينعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة الشعراء      ومل يعدها الكويف٤٨ آية رقم املدينعند  
 سورة الشعراء       املدينعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة النمل   ومل يعدها الكويف٣٣ آية رقم املدينعند  
 سورة النمل   ومل يعدها الكويف٤٥ آية رقم املدينعند  
 سورة القصص    املدينعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة القصص   ومل يعدها الكويف٢٢ آية رقم املدينعند  
 سورة العنكبوت     املدينعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة العنكبوت    ومل يعدها الكويف٢٨ آية رقم املدينعند  
 سورة الروم     املدينعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة الروم     املدينا عدها الكويف آية ومل يعده 
 سورة الروم     ومل يعدها الكويف٢ آية رقم املدينعند  
 سورة لقامن     املدينعدها الكويف آية ومل يعدها 



 

 اختالف عدد اآليات ٤١٩

   
 سورة السجدة     املدينعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة السجدة    ومل يعدها الكويف٩ آية رقم املدينعند  

 ال خالف فيها  زابسورة األح
 ال خالف فيها  سورة سبأ
  ومل يعدها الكويف٤٣ آية رقم املدينعند  Æ سورة فاطر
 املدينعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة يـس
 ال خالف فيها  سورة الصافات
 سورة ص    املدينعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة ص   املدينلكويف آية ومل يعدها عدها ا 
 سورة الزمر   ومل يعدها الكويف٣ آية رقم املدينعند  
 سورة الزمر     املدينعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة الزمر    املدينعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة الزمر   املدين عدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة الزمر     املدينعدها الكويف آية ومل يعدها 
 املدينعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة غافر
 سورة غافر    ومل يعدها الكويف١٧ آية رقم املدينعند  
 املدينعدها الكويف آية ومل يعدها  T U سورة غافر
  ومل يعدها الكويف٥٧ية رقم  آاملدينعند  µ سورة غافر
 سورة غافر     املدينعدها الكويف آية ومل يعدها 
 املدينعدها الكويف آية ومل يعدها     سورة فصلت
 املدينعدها الكويف آية ومل يعدها      سورة الشورى



 

 اختالف عدد اآليات ٤٢٠

   
 سورة الشورى    املدين يعدها عدها الكويف آية ومل 
 املدينعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة الزخرف
 سورة الزخرف    ومل يعدها الكويف٥١ آية رقم املدينعند  
 املدينعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة الدخان
 سورة الدخان    املدينعدها الكويف آية ومل يعدها 
 انسورة الدخ     املدينعدها الكويف آية ومل يعدها 

 املدينعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة اجلاثية
 املدينعدها الكويف آية ومل يعدها    األحقاف سورة 

 خسورة حممد     ومل يعدها الكويف٤ آية رقم املدينعند  
 سورة الفتح
 ال خالف فيها  إىل الذاريات

  طورسورة ال    املدينعدها الكويف آية ومل يعدها 
 املدينعدها الكويف آية ومل يعدها     طورسورة ال
 نجمسورة ال    املدينعدها الكويف آية ومل يعدها 

 ال خالف فيها  سورة القمر
 رمحنسورة ال      املدينعدها الكويف آية ومل يعدها 
 رمحنسورة ال      املدينعدها الكويف آية ومل يعدها 
 رمحنسورة ال      ومل يعدها الكويف٣٣ آية رقم املدينعند  
  واقعةسورة ال      ومل يعدها الكويف٨ آية رقم املدينعند  

 سورة الواقعة      ومل يعدها الكويف١٠ آية رقم املدينعند  
  ومل يعدها الكويف٢٠ آية رقم املدينعند  ' سورة الواقعة



 

 اختالف عدد اآليات ٤٢١

   
 املدينآية ومل يعدها عدها الكويف  = > سورة الواقعة
 سورة الواقعة      ومل يعدها الكويف٤٣ آية رقم املدينعند  
 املدينعدها الكويف آية ومل يعدها  Ø Ù سورة الواقعة
  ومل يعدها الكويف٥٢ آية رقم املدينعند  Ú سورة الواقعة
 سورة احلديد      املديندها عدها الكويف آية ومل يع 
 سورة املجادلة       املدينعدها الكويف آية ومل يعدها 
  ة سورة املمتحن

 ال خالف فيها  حريمإىل الت

 سورة امللك    ومل يعدها الكويف٩ آية رقم املدينعند  
 ال خالف فيها  سورة القلم
 سورة احلاقة    املدينها عدها الكويف آية ومل يعد 
 سورة احلاقة     ومل يعدها الكويف٢٤ آية رقم املدينعند  
 ال خالف فيها  سورة املعارج
  ومل يعدها الكويف٢٣ آية رقم املدينعند   سورة نوح
 سورة نوح   ومل يعدها الكويف٢٦ آية رقم املدينعند  

 ال خالف فيها  سورة اجلن 
  املزملسورة      املدينعدها الكويف آية ومل يعدها 
 املدينعدها الكويف آية ومل يعدها  ¾ ½  املزملسورة

 املدينعدها الكويف آية ومل يعدها  ã ä ملدثرسورة ا
 املدينعدها الكويف آية ومل يعدها     سورة القيامة

  سورة اإلنسان 
 يهاال خالف ف  إىل النبأ



 

 اختالف عدد اآليات ٤٢٢

   
 املدينعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة النازعات

  سورة عبس 
 ال خالف فيها  غاشيةإىل ال

 سورة الفجر     ومل يعدها الكويف١٥ آية رقم املدينعند  
 سورة الفجر   ومل يعدها الكويف١٧ آية رقم املدينعند  
 سورة الفجر       ومل يعدها الكويف٢٥ آية رقم املدينعند  
 سورة الفجر     املدينعدها الكويف آية ومل يعدها 

  دلبسورة ال
 ال خالف فيها  إىل التني

 سورة العلق   ومل يعدها الكويف١٥ آية رقم املدينعند  
 سورة القدر
 ال خالف فيها  إىل البينة

  ومل يعدها الكويف٦ آية رقم ديناملعند  S سورة الزلزلة
 ال خالف فيها   عادياتسورة ال

 سورة القارعة      املدينعدها الكويف آية ومل يعدها 
 ال خالف فيها  رسورة التكاث
 املدينعدها الكويف آية ومل يعدها  " ! سورة العرص
  ومل يعدها الكويف٢ آية رقم ديناملعند   . سورة العرص

 ال خالف فيها   إىل الفيل مزةاهل
  ومل يعدها الكويف٤ آية رقم املدينعند  1 سورة قريش
 املدينعدها الكويف آية ومل يعدها   R Q سورة املاعون

 ال خالف فيها   إىل الناس الكوثر



 

 ٤٢٣ تفردات ورش

 

 األصولً:أوال
 الـبـيـان الكلمة اآلية السورة

 حيث ورد
باب    

 ما ورد منها ومجيع

، ]٥٠:األحزاب[  ) (باهلمز عدا :نافع
)  ( ]لقالون وصال]٥١:األحزاب،ً 

 والباقون بال مهز
 حيث ورد  انفرد ورش بتثليث البدل 

انفرد ورش بتوسط وإشباع اللني املهموز   حيث ورد
 ًوصال برشوطه

 حيث ورد   انفرد ورش بتغليظ الالم برشوطها 

 حيث ورد  
انفرد ورش برتقيق الراء املفتوحة 

 واملضمومة برشوطها
 ١٨٦ البقرة      والباقون باإلسكانفتح الياء :ورش ، 

 ، والباقون بالفتح ضم الالم:نافع  ٢١٤ البقرة
 ، والباقون بالفتح السني كرس:نافع  ٢٤٦ البقرة
 ٢٨٠ البقرة  والباقون بالفتح ضم السني:نافع ، 

 ١٧٦ آل عمران   
  ضم الياء وكرس الزاي:نافع

 والباقون بفتح الياء وضم الزاي



 

 ٤٢٤ تفردات ورش

 ١٨٨ آل عمران
 

   
 بالياء وكرس السني:نافع

 بالتاء وكرس السني

 ٤٠ النساء
  

   
، مع املد  يف حسنة تنوين ضم:نافع

  يف يضاعفهاوالتخفيف

 ١٥٤ النساء  فتح العني وتشديد الدال: ورش 
 ٤١ املائدة   ضم الياء وكرس الزاي:نافع  

 ٤٥ املائدة
   

   
 ، والباقون بالضمإسكان الذال فيهام :نافع

 ١١٩ املائدة  والباقون بالضم فتح امليم:نافع ، 
 ٣٣ األنعام   ضم الياء وكرس الزاي:نافع  

 ٣٢ األعراف  والباقون بالنصب تنوين ضم:نافع ، 

 ١٠٥ األعراف   
   بياء املتكلم مفتوحة مشددة:نافع

 والباقون بألف بعد الالم

 ١٤١ األعراف   
اء وإسكان القاف وضم التاء  فتح الي:نافع
، والباقون بضم الياء وفتح القاف خمففة

 وكرس التاء مشددة

 ١٩٣ األعراف   
 ختفيف التاء ساكنة وفتح الباء :نافع

 والباقون بفتح التاء مشددة وكرس الباء

• 



 

 ٤٢٥ تفردات ورش

 ٦١ التوبة
  

  
 ، والباقون بالضمإسكان الذال :نافع

 ٦٥ يونس   ضم الياء وكرس الزاي:نافع  

 ٥٤ احلجر   خمففةكرس النون :نافع  

 ٢٧ النحل  والباقون بفتحهاكرس النون :نافع ، 

 ١٣ يوسف   ضم الياء وكرس الزاي:نافع  

 ٦٧ املؤمنون   
 ضم التاء وكرس اجليم :نافع

 والباقون بفتح التاء وضم اجليم

 ٩ نورال
  

  

   

  إسكان النون:نافع
 وفتح الباءوكرس الضاد 

 وضم اهلاء

 ٢٢٤ الشعراء   
 إسكان التاء وفتح الباء :نافع

 والباقون بتشديد التاء مفتوحة وكرس الياء
 ٧ لقامن   والباقون بالضم إسكان الذال:نافع ، 
 ٢٣ لقامن   ء وكرس الزاي ضم اليا:نافع 

 ٧٦ يس   ضم الياء وكرس الزاي:نافع  

 ٥١ الشورى
    
  

 إسكان الياءو،  ضم الالم:نافع
 والباقون بفتحهام

 ٢١ الدخان     فتح الياء: ورش 



 

 ٤٢٦ تفردات ورش

 ، والباقون بفتحهاكرس السني :نافع  ٢٢ حممد
 ١٢ احلاقة   والباقون بضمهاالذال إسكان :نافع ، 
 ٥٦ املدثر   بالتاء، والباقون بالياء:نافع  
 ، والباقون بالكرستنوين ضم: نافع  ٢٢ الربوج

  املضمومةالتاءب :نافع  ١١ الغاشية



 

 ٤٢٧ فهرس املراجع

 
 . احللبي  مرص مطبعة مصطفى البايب– أليب شامة املقديس –إبراز املعاين من حرز األماين .١
 .١ عامن ط– إبراهيم طه الداية -األصول والفرش يف رواية ورش.٢
 الطبعـة – املكتبـة األزهريـة للـرتاث – عيل حممد الضباع –اإلضاءة يف بيان أصول القراءة .٣

 .١٩٩٩األوىل سنة 
 ٢٠٠٢ سنة ١ عبد الفتاح القايض ط –البدور الزاهرة يف القراءات العرش املتواترة .٤
 إستنبول ، مطبعة الدولـة – أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين –التيسري يف القراءات السبع . ٥

 .١٩٣٠سنة 
 دار –أمحـد القـضاة .  حتقيـق د– حممـد بـن اجلـزري – حتبري التيسري يف القـراءات العـرش .٦

 .٢٠٠٠ الطبعة األوىل سنة –الفرقان للنرش والتوزيع، عامن  
 ضـبط حممـد – القاسم بن فريه الـشاطبي األندلـيس – التهاين منظومة حرز األماين ووجه.٧

 .١٩٩٥ الطبعة الثالثة لسنة – دار اهلدى املدينة املنورة –متيم الزعبي 
 عبد الواحد بن حممد بـن أيب الـسداد املـالقي ، حتقيـق عـادل -الدر النثري والعذب النمري  .٨

 .٢٠٠٣ سنة ١أمحد عبد املوجود دار الكتب العلمية بريوت ط
 ط – مكتبة األدب القاهرة –عيل النحاس .  د–الرسالة الغراء يف األوجه املقدمة يف األداء . ٩

 .م٢٠٠٤ ثانيةال
 عيل بن عثامن بن حممد القاصح البقاء أيب –رساج القارئ املبتدئ وتذكار القارئ املنتهي . ١٠

 – ١٩٥٤لثـة سـنة  الطبعـة الثا– مطبعة مصطفى البايب احللبي مـرص –ي البغدادي ذرالع
 وباهلـامش غيـث النفـع يف القـراءات – عيل حممـد الـضباع –وبذيله خمترص بلوغ األمنية 
 .السبع لعيل النوري الصفاقيس

 حتقيـق جمـدي حممـد رسور، دار الكتـب العلميـة – حممـد النـويري –رشح طيبة النرش . ١١
 .بريوت



 

 ٤٢٨ فهرس املراجع

 ٣ر الكتـب العلميـة بـريوت طحممد بن اجلزري دا -   غاية النهاية يف طبقات القراء.١٢
 .م١٩٨٢سنة 

أمحد عـدنان الزعبـي . د:  عيل بن حممد السخاوي حتقيق–فتح الوصيد يف رشح القصيد . ١٣
 .م٢٠٠٢-١مكتبة دار البيان الكويت ط

 .م٢٠٠٣ سنة١عامن ط – دار عامر للنرش والتوزيع -أمحد شكري. د-قراءة اإلمام نافع.١٤
 .عيل حممد الضباع-الف فيه ورش األزرقالقول األصدق يف بيان ما خ.١٥
 الطبعـة – دار عـامر ، عـامن – حممد خالـد منـصور وآخـرون –املزهر يف رشح الشاطبية .١٥

 .٢٠٠٢األوىل سنة 
 . حممد بن أمحد الذهبي-معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار. ١٦
 . دار الفكر بريوت–طوالع   حممد بن عيل بن يالوشه، ملحق بالنجوم ال-ًاملقدم أداء  . ١٧
، الطبعـة  دار الفكـر بـريوت–ملارغنيإبراهيم ا - عىل الدرر اللوامعالنجوم الطوالع. ١٨

 .م١٩٩٨األوىل، سنة 
 الطبعـة األوىل سـنة – حممد بن حممد بن حممـد بـن اجلـزري –النرش يف القراءات العرش . ١٩

 . دار الكتب العلمية بريوت– ١٩٩٨
 .م٢٠٠٣ سنة -١ دار السالم القاهرة ط- عبد الفتاح القايض–الشاطبية الوايف يف رشح . ٢٠
، الطبعـة األوىل، دار الفكـر بـريوت-  حممد شـاعري- يف قواعد التجويداملخترص املفيد. ٢١

 .م٢٠٠٢سنة 
 .عد جداول الكلامت املختلف فيها عن ورش يف هناية الكتاب الشيخ عمر يوسف محادأ. ٢٢



 

 ٤٢٩ فهرس املحتويات

 
 الصفحة  ضوعاملو
  ٥........................................................................ الشيخ بكري الطرابييشميقدت

  ٧........................................................................ الشيخ حممد عبد احلميدميقدت

  ٩............................................................................ الشيخ عيل النحاسميقدت

  ١١...........................................................................................مقدمــة

  ١٣.............................................................................اإلمام نافع املدينترمجة 

  ١٥...............................................................................: ترمجة ورش 

  ١٧................................................................................رشأصول رواية و

  ٥٩......................................................................................سورة الفاحتة

  ٥٩.......................................................................................سورة البقرة

  ٩٨...................................................................................سورة آل عمران

  ١١٣....................................................................................سورة النساء

  ١٢٣.....................................................................................سورة املائدة

  ١٢٩....................................................................................نعامسورة األ

  ١٣٩..................................................................................سورة األعراف

  ١٥١....................................................................................سورة األنفال

  ١٥٤.....................................................................................سورة التوبة

  ١٦١.....................................................................................سورة يونس

  ١٦٦......................................................................................سورة هود

  ١٧٣...................................................................................سورة يوسف

  ١٧٩.....................................................................................سورة الرعد

  ١٨٢...................................................................................سورة إبراهيم

 ١٨٥....................................................................................سورة احلجر



 

 ٤٣٠ فهرس املحتويات

 ١٨٧....................................................................................النحلسورة 
  ١٩٢...................................................................................سورة اإلرساء

  ١٩٦...................................................................................سورة الكهف

  ٢٠٢......................................................................................سورة مريم

  ٢٠٥........................................................................................سورة طه

  ٢١٣....................................................................................سورة األنبياء

  ٢١٦......................................................................................سورة احلج

  ٢٢٠................................................................................... املؤمنونسورة

  ٢٢٣......................................................................................سورة النور

  ٢٢٧...................................................................................سورة الفرقان

  ٢٢٩...................................................................................سورة الشعراء

  ٢٣٤.....................................................................................سورة النمل

  ٢٣٨..................................................................................سورة القصص

  ٢٤٤.................................................................................سورة العنكبوت

  ٢٤٧.....................................................................................سورة الروم

  ٢٤٩......................................................................................سورة لقامن

 ٢٥٠...................................................................................سورة السجدة
 ٢٥٢..................................................................................األحزابسورة 

  ٢٥٩.......................................................................................سورة سبأ

  ٢٦٢.....................................................................................   سورة فاطر

  ٢٦٤.......................................................................................سورة يس

  ٢٦٧..................................................................................سورة الصافات

 ٢٦٩.......................................................................................سورة ص
 ٢٧٢.....................................................................................الزمرسورة 

  ٢٧٥......................................................................................سورة غافر

  ٢٧٩...................................................................................سورة فصلت



 

 ٤٣١ فهرس املحتويات

  ٢٨١..................................................................................سورة الشورى

  ٢٨٣..................................................................................سورة الزخرف

 ٢٨٦...................................................................................سورة الدخان
 ٢٨٧....................................................................................اجلاثيةسورة  

  ٢٨٩.................................................................................سورة األحقاف

 ٢٩١.................................................................................سورة حممد 
 ٢٩٣.....................................................................................سورة الفتح

 ٢٩٥.................................................................................سورة احلجرات
 ٢٩٦........................................................................................ قسورة

 ٢٩٧......................................................................... الطور–سورة الذاريات 
 ٢٩٨.....................................................................................سورة النجم
 ٣٠٢.....................................................................................سورة القمر

 ٣٠٣.......................................................................... الواقعة- الرمحن سورة
 ٣٠٥....................................................................................رة احلديدسو

  ٣٠٦...................................................................................سورة املجادلة

 ٣٠٨.....................................................................................سورة احلرش
 ٣٠٩...................................................................................سورة املمتحنة
 ٣١٠....................................................................................سورة الصف
 ٣١١....................................................................................سورة اجلمعة

 ٣١٢......................................................................... التغابن-سورة املنافقون 
  ٣١٣................................................................................... الطالقسورة

 ٣١٤...................................................................................سورة التحريم
  ٣١٥.....................................................................................سورة امللك

  ٣١٦.....................................................................................سورة القلم

 ٣١٧.....................................................................................سورة احلاقة
 ٣١٨....................................................................................سورة املعارج



 

 ٤٣٢ فهرس املحتويات

  ٣١٩......................................................................................سورة نوح

 ٣٢٠...................................................................................... اجلنسورة
  ٣٢١.............................................................................املدثر -سورة املزمل

 ٣٢٢....................................................................................سورة القيامة
  ٣٢٣................................................................................... اإلنسانسورة

 ٣٢٤........................................................................... النبأ-سورة املرسالت 
 ٣٢٥.................................................................................النازعاتسورة 

 ٣٢٧........................................................................... التكوير-سورة عبس 
 ٣٢٨........................................................................ املطففني-سورة االنفطار 

  ٣٢٩....................................................................... الطارق- االنشقاق سورة 

  ٣٣٠....................................................................................األعىلسورة 

  ٣٣١........................................................................... الفجر-الغاشية سورة 

  ٣٣٢........................................................................... الشمس-البلد سورة 

 ٣٣٣.....................................................................................سورة الليل
 ٣٣٥........................................................................... التني-سورة الضحى 
 ٣٣٦.....................................................................................سورة العلق
 ٣٣٧.......................................................................... العاديات-سورة القدر 

 ٣٣٨........................................................................... الفيل-سورة القارعة 
  ٣٣٩.............................................................................املسد -قريش سورة 

  ٣٤٠........................................................................ الناس-اإلخالص سورة 

  ٣٤١............................................................................ من الطيبةورشرواية 

 ٣٧٤..............................................................................جداول طرق الطيبة
 ٤١٤.......................................................خري األعد املدين والعد الكويفالفرق بـيـن ال

  ٤٢٣...................................................................................دات ورشفرت

  ٤٢٧..................................................................................املراجعفهرس 

 ٤٢٩.........................................................................فهرس املحتويات




